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Rhestr termau 
 
Rydym yn ceisio gwneud ein hadroddiadau mor glir â phosibl ond os ydych yn dod o hyd i dermau 
nad ydych yn ymwybodol ohonynt, gweler y rhestr termau yn ein 'Canllaw ar gyfer ysgrifennu 
adroddiadau arolygiad' ar ein gwefan: http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-our-
inspections/ 
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Rhagarweiniad 

Mae’r adroddiad hwn yn sôn am y sefydliad ieuenctid bach ar gyfer hyd at 64 o fechgyn o dan 18 a 
leolir yng ngharchar y Parc sy’n llawer mwy yn Ne Cymru.  Cwmni preifat G4S sy’n gyfrifol am yr 
uned a’r carchar ehangach. O achos y risgiau a’r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â’r fath gyfleusterau, ac 
mewn ymgynghoriad â’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, rydym yn arolygu pob sefydliad troseddwyr 
ifanc (YOIs) yn flynyddol.  
 
Arolygom y sefydliad ddiwethaf ym mis Ionawr 2016.  Bryd hynny – ac i gyd-fynd ag arolygiadau 
blaenorol – adroddom yn gadarnhaol, er ar yr adeg honno, cofnodwyd peth dirywiad gennym yn ein 
hasesiadau ar gyfer ein profion diogelwch a pharch carchar iach, a rhybuddiwyd y carchar gennym 
rhag bod yn hunanfodlon. Yn anffodus, ni chymerwyd sylw o’r rhybudd hwnnw’n ddigonol ac yn yr 
arolygiad hwn, cofnodom ddirywiad pellach hyd yn oed mewn canlyniadau sy’n gysylltiedig â 
diogelwch a pharch.  
 
Roedd yn bryder arbennig bod gweithdrefnau ac arfer i gefnogi diogelu ac amddiffyn plant wedi 
gwaethygu’n arwyddocaol.  Roedd diffyg gweinyddu trefniadau yn ogystal â’r cysondeb a’r manylder 
roedd atgyfeiriadau ac ymchwiliadau’n cael eu rheoli.  Rydym yn mynd i’r afael â’r pryder hwn ac yn 
ceisio am welliannau’n syth yn y cyntaf o’n prif argymhellion.  
 
Nid oedd diogelwch yn gyffredinol yn ddigon da.  Dywedodd tua 42% o fechgyn wrthym eu bod yn 
teimlo eu bod yn cael eu trin yn annheg gan eraill ac roedd 60% yn teimlo eu bod yn cael eu trin yn 
annheg gan staff – cynnydd arwyddocaol ac yn waeth na charchardai cymharol.  Yn ein harolygiad, 
nododd bron i draean y bechgyn eu bod yn teimlo’n anniogel.  Yn y chwe mis blaenorol, er nad oedd 
y mwyafrif yn ddifrifol, bu mwy na 100 o ddigwyddiadau treisgar. Fel enghraifft, roedd nifer yr 
ymosodiadau ar staff wedi cynyddu o ddau i 22 o gymharu â’r chwe mis cyn ein hymweliad blaenorol.  
Yn yr arolygiad hwn, canfuom bedwar o fechgyn yn hunan-ynysu yn eu cell i amddiffyn eu hun.  
 
Roedd strategaethau, polisïau a mentrau’n bodoli gyda’r bwriad o leihau trais a bygythiadau yn ogystal 
â hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol, ond nid oeddent yn cael eu gweithredu’n gyson neu’n effeithiol ac 
nid oeddent yn gweithio.  Roedd y diffyg arweinyddiaeth ar yr uned yn achosi pryder arbennig, ac nid 
oedd gan staff, tra’n ofalgar yn gyffredinol, awdurdod neu hyder.  Yn rhy aml, gwelom staff yn methu 
yn eu dyletswydd i fynd i’r afael ag ymddygiad gwael neu osod ffiniau derbyniol.  Yr anghenion ar gyfer 
gwell arweiniad rheoli, strategaethau mwy effeithiol i fynd i’r afael ag ymddygiad gwael a 
goruchwyliaeth staff fwy effeithiol yw pynciau ein dau brif argymhelliad arall.  
 
Roedd gweithdrefnau diogelwch ar yr uned yn gymesur ac roedd tystiolaeth yn awgrymu nad oedd 
dylanwad cyffuriau anghyfreithlon yn gryf.  Roedd defnyddio grym, i’r gwrthwyneb, yn uwch o lawer 
na’r hyn y byddem yn ei ddisgwyl ac roedd angen i ansawdd y goruchwylio a’r arolygu fod yn well.  
Roedd gwahanu ffurfiol yn cael ei ddefnyddio’n anaml.   Fodd bynnag, yr hyn oedd yn digwydd oedd 
bod gormod o fechgyn mewn perygl o hunan-niweidio ac o dan gefnogaeth rheoli achosion yn cael eu 
gadael yn ynysig ac ar eu pen eu hun yn eu cell.  Roedd y nifer o ddigwyddiadau hunan-niweidio ar yr 
uned yn aros yn gymharol uchel.  
 
Mae’r Sefydliad Troseddwyr Ifanc yn y Parc yn gyfleuster cymharol fach, y gellir dadlau ei fod yn 
glawstroffobig.  Yn ystod ein harolygiad, roedd peth adnewyddu’n cael ei wneud ond, yn 
amgylcheddol, nid oedd safonau a glendid yn ddigon da. Roedd yr uned yn llwm ac yn rhy aml roedd 
yr awyrgylch ar yr adenydd yn cael ei ddisgrifio gan arolygwyr fel bod yn afreolus.  Roedd absenoldeb 
arweinyddiaeth weladwy i osod safonau cyson ac ymddygiad a ddisgwylid fel model yn amlwg iawn i 
ni.  
 
Roedd hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn aros yn gyfyngedig iawn ac yn elfennol, ond roedd 
gwasanaethau gofal iechyd yn dda ar y cyfan.  Roedd ansawdd y bwyd yn rhesymol yn gyffredinol.  
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Roedd cyfanswm yr amser roedd bechgyn yn ei dreulio y tu allan i’w cell wedi gwaethygu ond roedd 
darpariaeth dysgu a sgiliau’n dechrau gwella.  Roedd ein cydweithwyr yn Estyn yn barnu bod 
darpariaeth yn ‘dda’ yn gyffredinol, gydag ansawdd addysgu da a chyflawniadau da gan y bechgyn.  
Roedd bechgyn yn ymddwyn yn dda yn y dosbarth ac roedd digon o leoedd ar gael ond roedd 
prydlondeb yn wael.  
 
Roedd gwasanaethau ailsefydlu’n gwella yn yr un modd, wedi eu cefnogi gan ddadansoddiad 
anghenion diweddar.  Roedd gan bob bachgen gynllun dedfryd ond roedd angen iddynt ymgysylltu’n 
well â’r broses a’i gofynion. Roedd cynllunio rhyddhau’n foddhaol yn gyffredinol, er bod angen 
ystyried sut y gellid gwella gwaith ymddygiad troseddol.  Roedd gwaith gyda theuluoedd yn rhagorol. 
 
Mae’r Sefydliad Troseddwyr Ifanc yn y Parc yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi bod yn un rydym 
wedi bod yn gadarnhaol iawn yn ei gylch. Gellid dadlau ei fod yn un o’r sefydliadau gorau o’r fath ac 
roedd ganddo nifer o fanteision, yn enwedig ei faint bach.   Roedd llawer i’w glodfori o hyd, yn 
enwedig y ddarpariaeth o ddysgu a sgiliau a gwasanaethau ailsefydlu. Roeddem hefyd yn cydnabod bod 
y nifer fach o fechgyn a oedd yn cael eu dal ar yr unedau’n cyflwyno heriau unigol ac ymddygiad 
arwyddocaol.   Wedi dweud hynny, roedd angen atal y dirywiad mewn safonau diogelwch ac yn 
gyffredinol ar yr uned. Roedd systemau a gweithdrefnau mewn grym ond nid oeddent yn gweithio.  
Roedd angen gafael fwy cadarn ac arweinyddiaeth weladwy ar frys.  Roedd angen arweiniad a 
chefnogaeth ar staff ac roedd angen mwy o hyder arnynt i sefydlu eu hawdurdod a defnyddio gwell 
rheolaeth ar yr hyn oedd yn digwydd yn y sefydliad.  
 
 
 
 
Peter Clarke CVO OBE QPM Chwefror 2017 
Prif Arolygydd Carchardai Ei Mawrhydi 
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Tudalen ffeithiau 

Tasg y sefydliad 
Carchar hyfforddi categori B sy’n cynnwys lle i 1,723 o droseddwyr 18 oed neu hŷn. Uned pobl ifanc 
sy’n cynnwys lle i 64 o bobl ifanc sydd ar remánd ac wedi’u dedfrydu. 
 
Statws y sefydliad (cyhoeddus neu breifat, ac enw’r contractwr os yw’n breifat) 
Preifat. G4S Central Government Services 
 
Rhanbarth/Adran 
Cymru a'r de-ddwyrain 
 
Nifer a ddelir 
47 
 
Llety ardystiedig arferol 
64 
 
Capasiti gweithredol 
64 
 
Dyddiad yr arolygiad llawn diwethaf 
Ionawr 2016 
 
Hanes cryno 
Agorodd yr uned pobl ifanc yn 2002 fel cyfleuster 28 ystafell ar gyfer pobl ifanc 15 i 18 oed sydd ar 
remánd. Yn 2004, ehangwyd yr uned i ddal 36 o bobl ifanc ar remánd yn ogystal ag wedi’u dedfrydu. 
Yn 2007, ehangwyd yr uned ymhellach i ddal 64 o bobl ifanc. Roedd yr uned yn gwasanaethu llysoedd 
yn ne a chanolbarth Cymru. 
Yn 2013, ymestynnwyd dalgylch y llys ar gyfer yr uned o Gymru i dde-orllewin Lloegr i gynnwys 
Gwlad yr Haf, Dyfnaint a Chernyw.  
Yn Ebrill 2014, cynyddwyd dalgylch y llys ymhellach i gynnwys Bryste, Swindon a Wiltshire.  
 
Disgrifiad byr o unedau preswyl 
Mae gan yr uned, a elwir yn uned John Charles, ddwy uned breswyl.  Mae G1 yn dal hyd at 36 o bobl 
ifanc ac mae E1 yn dal hyd at 28 o bobl ifanc.  
 
Enw’r cyfarwyddwr 
Janet Wallsgrove 
 
Contractwr hebrwng 
GeoAmey 
 
Comisiynydd gwasanaeth iechyd a darparwyr 
G4S Health (UK) Ltd 
 
Darparwyr dysgu a sgiliau 
G4S 
 
Cadeirydd Bwrdd Monitro Annibynnol 
Jean Davies 
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Ynghylch yr arolygiad a'r adroddiad hwn 

A1 Sefydliad annibynnol, statudol yw Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi sy’n adrodd ar 
driniaeth ac amodau'r rhai hynny a ddelir mewn carchardai, sefydliadau troseddwyr ifanc, 
cyfleusterau cadw mewnfudwyr a dalfeydd yr heddlu. 

A2 Mae’r holl arolygiadau gan Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi'n cyfrannu at ymateb y DU 
i’w rhwymedigaethau rhyngwladol o dan y Protocol Dewisol i Gonfensiwn y Cenhedloedd 
Unedig yn erbyn Artaith a mathau eraill o Gosb neu Driniaeth Greulon, Annynol neu 
Ddiraddiol (OPCAT). Mae'r Protocol Dewisol i Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn 
Artaith a mathau eraill o Gosb neu Driniaeth Greulon, Annynol neu Ddiraddiol yn gofyn yr 
ymwelir yn rheolaidd â phob man cadw gan gyrff annibynnol – a elwir yn Fecanwaith Ataliol 
Cenedlaethol (NPM) – sy'n monitro triniaeth ac amodau’r rhai sy’n cael eu cadw.  
Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi yw un o nifer o gyrff sy’n rhan o’r Mecanwaith Ataliol 
Cenedlaethol yn y DU.  

A3 Mae pob adroddiad gan yr Arolygiaeth Carchardai'n cynnwys crynodeb o berfformiad 
sefydliad yn erbyn model carchar iach.  Y pedwar prawf carchar iach yw: 

 
Diogelwch caiff plant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed, eu 

cadw’n ddiogel 
 

Parch caiff plant a phobl ifanc eu trin â pharch tuag at eu hurddas dynol  
 

Gweithgarwch pwrpasol mae plant a phobl ifanc yn gallu cymryd rhan mewn 
gweithgarwch sy’n debygol o fod o fudd iddynt, a disgwylir iddynt 
wneud hynny  

 
Ailsefydlu caiff plant a phobl ifanc eu paratoi ar gyfer eu rhyddhau i’r gymuned a 

chânt eu helpu i leihau’r tebygolrwydd o aildroseddu. 

A4 O dan bob prawf, rydym yn gwneud asesiad o ganlyniadau i blant a phobl ifanc ac felly o 
berfformiad cyffredinol y sefydliad yn erbyn y prawf. Mewn rhai achosion, effeithir ar y 
perfformiad hwn gan faterion y tu allan i reolaeth uniongyrchol y sefydliad, sydd angen mynd 
i'r afael â nhw'n genedlaethol. 

 
- mae canlyniadau i blant a phobl ifanc yn dda yn erbyn y prawf carchar iach 

hwn. 
Nid oes unrhyw dystiolaeth bod effeithiau anffafriol ar ganlyniadau i blant a phobl ifanc 
mewn unrhyw feysydd o bwys. 

 
- mae canlyniadau i blant a phobl ifanc yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf 

carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth o ganlyniadau anffafriol i blant a phobl ifanc mewn nifer bach o feysydd 
yn unig. Yn achos y mwyafrif, nid oes unrhyw bryderon o bwys. Mae gweithdrefnau 
mewn grym i ddiogelu canlyniadau. 

 
- nid yw canlyniadau i blant a phobl ifanc yn ddigon da yn erbyn y prawf 

carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth yr effeithir yn anffafriol ar ganlyniadau i blant a phobl ifanc mewn llawer 
o feysydd neu’n enwedig yn y meysydd hynny sydd bwysicaf i'w -lles. Mae 
problemau/pryderon sy’n debygol o ddod yn destun pryder difrifol os na chânt sylw. 
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- mae canlyniadau i blant a phobl ifanc yn wael yn erbyn y prawf carchar iach 
hwn. 
Mae tystiolaeth bod yr arferion cyfredol yn effeithio’n anffafriol ar y canlyniadau i blant a 
phobl ifanc. Mae methiant i sicrhau triniaeth a/neu amodau digonol hyd yn oed i blant a 
phobl ifanc. Rhaid cymryd camau ar unwaith i unioni’r sefyllfa. 

A5 Gall ein hasesiadau arwain at un o’r canlynol:  
 

- argymhellion: a fydd yn galw am newid sylweddol a/neu adnoddau newydd neu wedi'u 
hailgyfeirio, fel na fydd modd eu cyflawni ar unwaith, ac a fydd yn cael eu hadolygu ar 
gyfer eu gweithredu mewn arolygiadau yn y dyfodol 

 
- enghreifftiau o arfer da: arfer da sy’n ogystal â chyrraedd neu ragori ar ein 

disgwyliadau, yn rhai y gellid eu dilyn hefyd gan sefydliadau tebyg eraill i gyflawni 
canlyniadau cadarnhaol i blant a phobl ifanc. 

A6 Defnyddir pum ffynhonnell allweddol o dystiolaeth gan arolygwyr: arsylwi; arolygon plant a 
phobl ifanc; trafodaethau gyda plant a phobl ifanc; trafodaethau gyda staff a thrydydd partïon 
perthnasol; a dogfennaeth. Yn ystod arolygiadau, rydym yn defnyddio dull cymysg o gasglu a 
dadansoddi data, gan ddilyn methodolegau ansoddol a meintiol.  Caiff tystiolaeth o wahanol 
ffynonellau ei chymharu i wneud ein hasesiadau’n fwy dilys.  

A7 Ers Ebrill 2013, mae pob un o'n harolygiadau wedi'u cynnal yn ddirybudd, heblaw mewn 
amgylchiadau eithriadol. Mae’r system hon wedi cymryd lle’r system flaenorol o gynnal prif 
arolygiadau llawn ar ôl rhybudd a heb rybudd, ac arolygiadau dilynol llawn neu fyr i adolygu 
cynnydd. Mae ein holl arolygiadau nawr yn edrych ar yr argymhellion a wnaed yn yr arolygiad 
llawn diwethaf. 

A8 Cynhelir pob arolygiad carchar ar y cyd ag Ofsted neu Estyn (Cymru), Y Cyngor Fferyllol 
Cyffredinol (GPhC) ac Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi. Mae'r broses hon o weithio ar y cyd 
yn sicrhau y cyflwynir gwybodaeth arbenigol mewn arolygiadau ac mae'n osgoi ymweliadau 
arolygiad lluosog. 

Yr adroddiad hwn 

A9 Dilynir yr eglurhad hwn o'n dull gan grynodeb o'n canfyddiadau yn yr arolygiad yn erbyn y 
pedwar maen prawf ar gyfer carchar iach.  Ceir yna'n dilyn bedair adran yr un sy'n cynnwys 
cyfrif manwl o'n canfyddiadau yn erbyn ein Disgwyliadau.  Meini prawf ar gyfer asesu sut caiff 
plant a phobl ifanc eu trin ac amodau mewn carchardai. Mae'r cyfeirnodau ar ddiwedd rhai o'r 
argymhellion yn nodi y'u hailadroddir, ac yn rhoi lleoliad y paragraff o'r argymhelliad 
blaenorol yn yr adroddiad diwethaf. Mae Adran 5 yn crynhoi’r holl argymhellion, pwyntiau 
cynnal ac enghreifftiau o arfer da sy’n codi o’r arolygiad. Mae Atodiad II yn rhestru'r 
argymhellion o'r arolygiad blaenorol, a'n hasesiad a ydynt wedi eu cyflawni ai peidio.  

A10 Gellir dod o hyd i fanylion y tîm arolygu a phroffil poblogaeth y sefydliad yn Atodiadau I a I11. 

A11 Gellir dod o hyd i ganfyddiadau arolwg plant a phobl ifanc a disgrifiad manwl o fethodoleg yr 
arolwg yn Atodiad 1V yr adroddiad hwn.  Noder nad ydym yn cyfeirio at gymariaethau â 
sefydliadau cymharol eraill neu arolygiadau blaenorol ond pan fo’r rhain yn ystadegol 
arwyddocaol.1 

                                                                                                                                                                      
1 Mae'r lefel arwyddocâd wedi'i gosod ar 0.01, sy'n golygu bod siawns o 1% yn unig bod y gwahaniaeth mewn canlyniadau 

oherwydd siawns. 



Crynodeb 

Sefydliad Troseddwyr Ifanc Ei Mawrhydi y Parc 11 

Crynodeb 

Diogelwch 

S1 Roedd traean y bechgyn yn y Parc yn teimlo’n anniogel. Roedd  bechgyn yn ymsefydlu’n dda, ond yn 
treulio gormod o amser o dan glo yn eu celloedd yn ystod eu diwrnodau cyntaf.  Roedd diffyg gafael 
ar weithredu ar ddiogelwch.  Roedd lefelau trais wedi cynyddu, roedd arferion diogelu wedi dirywio 
ac roedd y nifer uchel o fechgyn ar Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm 2 yn treulio cyfnodau hir o 
dan glo yn eu celloedd.  Roedd hanner y boblogaeth ar lefel isaf y cynllun gwobrwyo a sancsiynau, 
ond nid oedd hyn yn effeithiol i atal peth o’r ymddygiad afreolus.  Roedd peth ymddygiad gwael heb 
ei herio.  Roedd mesurau diogelwch yn gymesur ond roedd y defnydd o rym wedi cynyddu eto ac 
roedd llywodraethu’n llai cadarn.  Roedd gwasanaethau camddefnyddio sylweddau’n dal yn dda. Nid 
oedd canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc yn ddigon da yn erbyn y prawf carchar 
iach hwn. 

S2 Yn yr arolygiad diwethaf ym mis Ionawr 2016, nodwyd gennym fod canlyniadau ar gyfer plant a 
phobl ifanc yn y Parc yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. Gwnaethom  12 o 
argymhellion gennym am ddiogelwch.  Yn yr arolygiad dilynol hwn, nodwyd gennym fod un o’r 
argymhellion wedi’i gyflawni, roedd un wedi’i gyflawni’n rhannol ac nid oedd 10 wedi’u cyflawni.  

S3 Roedd bechgyn yn wynebu oedi annerbyniol yn y llysoedd o hyd, teithiau hir gyda 
charcharorion sy’n oedolion, ac yn cyrraedd yn hwyr yn y Parc cyn cael eu rhoi mewn 
celloedd mynediad llwm.  Roedd canlyniadau ein harolwg yn dangos bod y broses yn brofiad 
negyddol i lawer. Roedd y broses ymsefydlu unigol yn aros yn  arfer da ond roedd bechgyn 
yn aros yn rhy hir o dan glo yn eu celloedd yn ystod eu hwythnos gyntaf yn y Parc. 

S4 Roedd arfer diogelu wedi gwaethygu ers yr arolygiad blaenorol. Roedd presenoldeb nawr yn 
wael yn y cyfarfodydd diogelu misol a chwarterol ac nid oeddent bellach yn darparu 
dadansoddiad digonol o feysydd allweddol bywyd ar yr uned. Roedd y nifer o atgyfeiriadau 
amddiffyn plant allanol yn isel iawn ac nid oedd pob cyhuddiad yn erbyn staff yn destun craffu 
allanol. Roedd trosolwg annerbyniol o logiau amddiffyn plant wedi achosi oedi yn yr 
ymchwiliadau ac nid oedd gan dri allan o bedwar ymchwiliad yn ystod y chwe mis diwethaf 
ganlyniad a gofnodwyd. 

S5 Yn ein harolwg, adroddodd 32% o fechgyn eu bod yn teimlo’n anniogel. Dywedodd 60% 
oedd yn achosi pryder eu bod wedi eu trin yn annheg gan aelod o staff. Roedd hyn yn 
cynrychioli cynnydd arwyddocaol yn y Parc yn ystod y tair blynedd diwethaf ac roedd yn 
uwch na’r cymharydd o 31%. Roedd lefelau pob math o drais wedi cynyddu ers yr arolygiad 
diwethaf. Nid oedd yr ymdrechion a wnaethpwyd i leihau trais, llawer ohono’n gymharol isel 
ei lefel, yn gwbl effeithiol. Roedd y systemau i reoli cyflawnwyr trais a chefnogi dioddefwyr yn 
cael eu defnyddio’n anghyson ac nid oeddent yn ddigon atebol.  

S6 Roedd nifer y digwyddiadau hunan-niweidio’n aros yn gymharol uchel. Roedd dogfennaeth 
asesu, gofal yn y ddalfa a gwaith tîm yn rhesymol, er bod arsylwadau’n rhagweladwy ac nid 
oedd adolygiadau a arsylwom yn cynnwys y bechgyn yn ddigonol mewn cynllunio gofal. 
Nodwyd gennym hefyd fod gormod o fechgyn ar asesu, gofal yn y ddalfa a gwaith tîm yn 
treulio cyfnodau hir o dan glo yn eu celloedd. 

                                                                                                                                                                      
2 Asesu, gofal yn y ddalfa a rheolaeth achos gwaith tîm carcharorion mewn perygl o hunanladdiad neu hunan-niweidio. 
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S7 Roedd rheolau sefydliad troseddwyr ifanc (YOI) a disgwyliadau ymddygiad yn cael eu 
hesbonio i fechgyn adeg ymsefydlu ac roeddent yn cael eu harddangos yn yr unedau preswyl. 
Roedd hanner y boblogaeth ar y drefn bres (sylfaenol) ac roedd 17% (naw o fechgyn) ar y 
lefelau uwch o aur neu blatinwm, oedd yn dangos nad oedd y system yn gredadwy. Nid oedd 
rhai staff yn hyderus i herio ymddygiad gwael neu gadw ffiniau priodol, ond ychydig oedd ar 
gael hefyd i ysgogi ymddygiad cadarnhaol. 

S8 Roedd diogelwch yn aros wedi ei reoli’n dda ac roedd yn gymesur â’r risgiau a gyflwynwyd. 
Er y cynnydd mewn trais ac ymddygiad heriol, nid oedd y defnydd o ddyfarniad a mân 
adroddiadau wedi cynyddu ers yr arolygiad diwethaf. 

S9 Roedd y defnydd o rym yn aros yn uchel. Roedd y rhan fwyaf o ddigwyddiadau’n cael eu trin 
yn briodol mewn ymateb i drais. Fodd bynnag, roedd enghreifftiau o reoli digwyddiadau’n 
wael, a oedd yn ymestyn ataliaeth. Roedd goruchwylio grym wedi gwaethygu ers yr arolygiad 
diwethaf, gyda gormod o ddiffygion gweithdrefnol a methiant i adolygu pob ffilm fideo a 
wisgwyd ar y corff. Roedd y defnydd o wahanu’n aros yn glodwiw o isel, er bod nifer y 
bechgyn a oedd yn hunan-ynysu er mwyn amddiffyn eu hun yn llawer uwch na’r arolygiad 
blaenorol. 

S10 Roedd cefnogaeth seicogymdeithasol ar gyfer defnyddio sylweddau’n dda ac yn aros wedi’i 
integreiddio’n dda gyda phob adran arall. 

Parch 

S11 Roedd ardaloedd preswyl yn llwm ac roedd gormod o gelloedd yn frwnt. Roedd mynediad i giosgau 
gwybodaeth a ffonau mewn celloedd yn aros yn gryfder. Roedd unedau’n swnllyd ac yn afreolus ar 
adegau. Roedd perthynas ar unedau preswyl wedi gwaethygu ymhellach ac nid oedd ymddygiad 
gwael yn cael ei herio’n gyson. Roedd rheoli strategol cydraddoldeb ac amrywiaeth yn wan ac roedd 
diffyg canolbwynt ar anghenion y bechgyn. Roedd gwasanaethau ffydd yn dda. Roedd cwynion yn 
cael eu rheoli’n dda. Roedd gwasanaethau iechyd, yn arbennig hygyrchedd, yn aros yn dda. Nid oedd 
y bwyd yn boblogaidd, er bod brecwast yn well na’r hyn rydym yn ei weld mewn mannau eraill. Nid 
oedd canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc yn ddigon da yn erbyn y prawf carchar 
iach hwn. 

S12 Yn yr arolygiad diwethaf ym mis Ionawr 2016, nodwyd gennym fod canlyniadau ar gyfer plant a 
phobl ifanc yn y Parc yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. Gwnaethom 12 o 
argymhellion am barch.3Yn yr arolygiad dilynol hwn, nodwyd gennym fod un o’r argymhellion wedi’i 
gyflawni, roedd un wedi’i gyflawni’n rhannol ac nid oedd 10 wedi’u cyflawni.  

S13 Roedd ardaloedd cymunol wedi mynd yn adfeiliedig ac yn frwnt, er bod prosiect adnewyddu 
wedi ei ddechrau. Roedd safon y celloedd yn amrywiol ac roedd rhai’n wael. Roedd tai bach 
celloedd yn aros wedi’u staenio’n ddrwg a heb eu sgrinio ac ni hwyluswyd glanhau celloedd 
yn ddigonol. Nid oedd rhai clychau galw celloedd yn cael eu hateb ac roedd paneli gwydr 
arsylwi wedi’u blocio. Roedd unedau’n swnllyd ac yn afreolus ar adegau ac roedd llawer o 
fechgyn yn teimlo’n anniogel y tu allan i’w celloedd. Yn fwy cadarnhaol, roedd y rhan fwyaf o 
gelloedd heb graffiti ac arddangosfeydd annymunol, roedd dillad gwely’n cael eu newid yn 
wythnosol, a gallai bechgyn wisgo a golchi eu dillad eu hun. Roedd gan fechgyn hefyd fynediad 
da i ffonau yn y celloedd a chiosgau gwybodaeth electronig. 

                                                                                                                                                                      
3 Roedd hyn yn cynnwys argymhellion am y cynllun gwobrwyau a breintiau a enillwyd sydd, yn ein Disgwyliadau wedi’u 

diweddaru (Fersiwn 4, 2012), nawr yn ymddangos o dan faes diogelwch y carchar iach. 
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S14 Roedd absenoldeb arweinyddiaeth weladwy i osod safonau cyson ac ymddygiad a ddisgwylid 
fel model. Yn ein harolwg, dywedodd llai o fechgyn nag mewn sefydliadau eraill fod staff yn eu 
trin â pharch. Ni welom driniaeth amharchus ar unedau ac roedd llawer o ryngweithio‘n 
ddigyffro. Roedd enghreifftiau hefyd o driniaeth ofalgar ac ymatebion cymesur i sefyllfaoedd 
heriol. Fodd bynnag, roedd prinder awdurdod gan ormod o staff unedau ac nid oeddent yn 
herio ymddygiad gwael bob amser. Nid oedd llawer o fechgyn yn gwybod pwy oedd eu 
gweithiwr allweddol. Roedd cofnodion ar P-NOMIS a ffeiliau papur gan weithwyr allweddol 
yn cael eu gwneud yn anaml ond roedd rhai’n dangos ymdrechion i helpu bechgyn. Roedd 
perthynas rhwng staff a bechgyn mewn meysydd arbenigol yn dda. Roedd presenoldeb gan 
staff yn ogystal â bechgyn yn wael mewn cyfarfodydd ymgynghori ac aethpwyd i’r afael yn unig 
ag ychydig o faterion a godwyd. 

S15 Roedd arweinyddiaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth yn aros yn wan. Nid oedd unrhyw 
gynllun gweithredu neu bolisi penodedig ar gyfer yr uned ac ychydig o sylw roedd y tîm 
cydraddoldeb ledled y carchar yn ei roi i brofiadau bechgyn. Roedd ymchwiliadau i 
ddigwyddiadau gwahaniaethu’n dda ac roedd bechgyn yn cael eu herio’n briodol yn dilyn 
digwyddiadau a brofwyd. Roedd ymgynghori â grwpiau lleiafrifol yn elfennol. Roedd bechgyn 
o gefndir du neu ethnig lleiafrifol prin yn adrodd am wahaniaethu ond, yn ein harolwg, 
dywedodd mwy’n sylweddol o fechgyn du ac ethnig lleiafrifol na bechgyn gwyn eu bod wedi 
derbyn mân adroddiad a dyfarniad. Roedd y gaplaniaeth yn darparu gwasanaethau ffydd a 
chefnogaeth fugeiliol dda. 

S16 Yn ystod y chwe mis blaenorol, bu llawer llai o gwynion nag yr ydym yn eu nodi mewn 
Sefydliadau Troseddwyr Ifanc eraill. Roedd y rhan fwyaf o atebion yn gwrtais ac yn hawdd eu 
darllen ac yn cynnig ymddiheuriadau a digolledu lle bo angen. Roedd bechgyn yn cael eu 
cefnogi gan y tîm gwaith achosion i ddeall ac arfer eu hawliau cyfreithiol, gan gynnwys 
gwneud ceisiadau mechnïaeth. 

S17 Roedd gwasanaethau iechyd yn aros yn dda ar y cyfan ac roedd nyrs benodedig yr uned yn 
parhau i roi cefnogaeth gyson i’r bechgyn. Roedd amserau aros ar gyfer gwasanaethau gofal 
sylfaenol yn dal yn fyr, ond roedd oedi o hyd i asesu’r rhan fwyaf o asesiadau offeryn asesu 
iechyd cynhwysfawr (CHAT). Roedd gwasanaethau fferylliaeth yn dda ar y cyfan ond roedd 
cyfleusterau gweinyddu meddyginiaeth yn aros yn anfoddhaol. Yn ein harolwg, dywedodd 
51% o fechgyn ei bod yn hawdd gweld deintydd yn erbyn y cymharydd o 25%. Roedd y gofal 
a roddwyd yn dda. Dywedodd ychydig iawn o fechgyn yn ein harolwg eu bod yn derbyn help 
gyda phroblemau iechyd meddwl. Roedd yr amrywiaeth o ymyriadau’n rhy gyfyngedig ond yn 
gyffredinol roedd y gwasanaeth yn aros yn dda. 

S18 Yn annhebyg i sawl Uned Troseddwyr Ifanc arall, roedd y bechgyn yn cael llaeth ffres a thost i 
frecwast ac yn bwyta’u prydau bwyd gyda’i gilydd. Roedd ymgynghori ynghylch y bwyd yn 
rhesymol ond yn ein harolwg dywedodd 18% yn unig o fechgyn fod y bwyd yn dda. Roedd 
peth o’r bwyd a welom yn ddi-flas, er bod dognau’n sylweddol. Roedd bechgyn yn gallu prynu 
amrywiaeth eang o nwyddau rhesymol eu pris. 
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Gweithgarwch pwrpasol 

S19 Roedd amser y tu allan i’r gell yn waeth nag yn ystod yr arolygiad blaenorol. Roedd rheolaeth ar 
ddysgu a sgiliau’n dechrau gwella gyda chyflwyno rheolwr a chwricwlwm newydd. Roedd angen mwy 
o ymdrech i sicrhau bod pob bachgen yn mynychu addysg ac yn cael cyfle i wneud cynnydd. Roedd 
darpariaeth ddigonol ac amrywiaeth dda o weithgareddau i bob bachgen. Roedd prydlondeb yn wael. 
Roedd cyflawniadau addysgol a galwedigaethol yn dda, fel ansawdd yr addysgu. Roedd bechgyn yn 
ymddwyn yn dda yn y rhan fwyaf o ddosbarthiadau ac yn ymfalchïo yn eu gwaith. Roedd y llyfrgell yn 
gweithredu’n dda ac yn darparu gwasanaeth da. Adroddodd bechgyn fod llai o amser ganddynt yn y 
gampfa nag yn yr arolwg diwethaf. Roedd canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc yn 
rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. 

S20 Yn yr arolygiad diwethaf ym mis Ionawr 2016, nodwyd gennym fod canlyniadau ar gyfer plant a 
phobl ifanc yn y Parc yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. Gwnaethom bum 
argymhelliad am weithgarwch pwrpasol. Yn yr arolygiad dilynol hwn nodwyd gennym fod dau o’r 
argymhellion wedi’u cyflawni, roedd un wedi’i gyflawni’n rhannol ac nid oedd dau wedi’u cyflawni. 

S21 Yn ein gwiriadau cofrestr yn ystod yr arolygiad, roedd 29% o’r bechgyn o dan glo yn eu 
celloedd a oedd yn waeth nag ar adeg yr arolygiad diwethaf. Roedd angen mwy o waith i gael 
y bechgyn hyn allan o’u celloedd. Roedd amser y tu allan i’r gell i fechgyn eraill yn dda. 

S22 Roedd penodi rheolwr cwricwlwm dros dro, newydd wedi codi morâl staff ac wedi gwella eu 
canolbwynt ar nodau’r uned. Roedd cyd-weithrediad da rhwng uned y bobl ifanc ac addysg 
oedolion wedi gwella’r cyflenwi ar gyfer athrawon absennol. Roedd datblygiad proffesiynol 
parhaus wedi helpu athrawon i gychwyn gwneud llythrennedd yn rhan annatod o wersi. 
Roedd cynllunio cwricwlwm yn well a chyd-weithio da wedi ehangu’r amrywiaeth o opsiynau 
i ddysgwyr ac wedi cryfhau gweithdrefnau sicrhau ansawdd. Roedd systemau da i gasglu a 
dadansoddi data, roedd staff yn eu defnyddio’n dda i hysbysu gwerthusiad a monitro 
dangosyddion perfformiad allweddol (KPIs) mewn cyfarfodydd misol. Fodd bynnag, nid oedd 
yr uned yn adolygu cynnydd dysgwyr unigol yn systematig. Nid oedd strategaethau 
llythrennedd a rhifedd yn ddigon eglur i arwain athrawon i wella sgiliau bechgyn. Roedd staff 
addysgu’n hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn dda, ac roedd y rhan fwyaf o fechgyn yn 
barchus yn y dosbarth. 

S23 Roedd gan fechgyn fynediad cyflym i addysg a hyfforddiant ar ôl cyrraedd y Parc ac roedd 
digon o ddarpariaeth i bob bachgen fynychu’n llawn amser. Roedd asesu cychwynnol yn dda 
ac roedd canlyniadau’n hysbysu cynllunio dysgu. Roedd y rhan fwyaf o ystafelloedd dosbarth 
wedi’u dodrefnu’n dda ac roedd amrywiaeth y gweithgarwch wedi’i hymestyn i gynnwys 
gweithgareddau galwedigaethol ac ymgysylltu o fis Ionawr 2017. Roedd prydlondeb yn wael 
mewn sawl dosbarth. Roedd athrawon yn mynd ar ôl dysgwyr a oedd yn absennol ac yn eu 
hannog yn gadarnhaol a oedd yn eu helpu i gymryd rhan mewn addysg. Fodd bynnag, nid 
oedd staff gweithredol yn gwneud digon i sicrhau bod y bechgyn yn mynd i ac yn aros mewn 
addysg. Roedd bechgyn a oedd yn mynychu’n ymfalchïo yn eu gwaith a’u cyflawniadau. 

S24 Roedd yr uned yn perfformio’n dda yn erbyn ei ddangosyddion perfformiad allweddol. Roedd 
y rhan fwyaf o fechgyn yn mynychu’n gyson ac yn cymryd rhan yn dda yn y dosbarth, ac 
roedd y rhan fwyaf yn gwella eu sgiliau llythrennedd a rhifedd. Roedd bechgyn yn datblygu 
sgiliau a oedd yn eu paratoi ar gyfer cyflogaeth neu addysg bellach, ond roedd cyfleoedd ar 
gyfer profiad gwaith yn gyfyngedig. Roedd llawer o fechgyn yn cynhyrchu gwaith ymarferol ac 
ysgrifenedig o safon dda. 
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S25 Yn gyffredinol roedd safon yr addysgu’n dda ac yn bodloni anghenion y rhan fwyaf o’r 
bechgyn. 

S26 Roedd athrawon yn marcio gwaith yn rheolaidd ac yn rhoi adborth cadarnhaol i fechgyn. 
Fodd bynnag, roedd gwallau llythrennedd yn cael eu hesgeuluso’n aml. Roedd cynlluniau 
addysg unigol yn eglur ac yn bersonol i’r bachgen ond nid oedd targedau cynnydd mewn 
llythrennedd a rhifedd yn ddigon syml neu â chanolbwynt. Roedd athrawon yn defnyddio 
amrywiaeth dda o adnoddau dysgu. 

S27 Roedd stoc dda yn y llyfrgell ac roedd llawer o fechgyn yn gwneud defnydd da o’r cyfleuster 
hwn. Roedd y llyfrgellydd yn eu hannog i ddarllen a benthyca llyfrau ac roedd darllenydd 
preswyl yn cefnogi eu datblygiad darllen. 

S28 Yn ein harolwg, dywedodd 11% o fechgyn eu bod yn mynd i’r gampfa fwy na phum gwaith yr 
wythnos o gymharu â 53% yn yr arolygiad blaenorol. Fodd bynnag, roedd hyn yn well na’r 
cymharydd o 2%. Roedd offer ymarfer corff o dan do a chyfleusterau ystafell ddosbarth ar yr 
uned mewn cyflwr gwael ac roedd mynediad i’r prif gyfleusterau dros y Sul yn gyfyngedig i’r 
bechgyn ar y trefnau aur a phlatinwm.  

Ailsefydlu 

S29 Roedd rheoli strategol ailsefydlu wedi gwella ers yr arolygiad diwethaf ac roedd yn cael ei hysbysu 
gan ddadansoddiad anghenion cyfredol. Roedd gan bob bachgen gynllun hyfforddi ond nid oeddent 
wedi derbyn copi. Nid oedd rhai cynlluniau’n nodi risg ffactorau niwed yn ddigonol. Roedd 
cyfarfodydd adolygu wedi’u rheoli’n dda gyda chyfraniadau gan weithwyr allweddol a bechgyn. Roedd 
amddiffyn y cyhoedd wedi’i drefnu’n dda. Roedd cefnogaeth gan awdurdodau lleol ar gyfer y nifer 
uchel o fechgyn sy’n derbyn gofal yn anghyson. Roedd gwaith cynllunio rhyddhau a llwybrau’n dda’n 
gyffredinol. Roedd gwaith lletya wedi gwella ond roedd angen ymyriadau ymddygiad troseddol 
pellach. Roedd gwaith gyda theuluoedd yn rhagorol. Roedd canlyniadau ar gyfer plant a phobl 
ifanc yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. 

S30 Yn yr arolygiad diwethaf ym mis Ionawr 2016, nodwyd gennym fod canlyniadau ar gyfer plant a 
phobl ifanc yn y Parc yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. Gwnaethom 11 o 
argymhellion am ailsefydlu. Yn yr arolygiad dilynol hwn nodwyd gennym nad oedd un o’r 
argymhellion wedi’u cyflawni, roedd tri wedi’u cyflawni’n rhannol ac nid oedd wyth wedi’u cyflawni. 

S31 Roedd rheoli ailsefydlu wedi gwella ers yr arolygiad diwethaf. Roedd gwaith yn cael ei 
hysbysu gan ddadansoddiad anghenion a chynllun gweithredu cyfredol a oedd yn mynd i’r 
afael â’r llwybrau ailsefydlu. Roedd y dull i waith ar yr uned a’r cyfarfod ailsefydlu wedi dod yn 
fwy strategol, ac roedd gwaith gyda phartneriaid cymunedol wedi gwella. Roedd 
darpariaethau cyrffyw cyfyngu i’r cartref a rhyddhau cynnar wedi’u defnyddio’n briodol. 
Roedd ychydig iawn o ddefnydd o ryddhau ar drwydded dros dro a dim i wella cysylltiadau 
teuluol. 

S32 Roedd gan bob bachgen gynllun dedfryd ond yn ein harolwg hanner y bechgyn yn unig oedd 
yn gwybod am hyn ac nid oeddent yn derbyn copi. Er problemau staffio, roedd y tîm gwaith 
achosion yn sicrhau bod gan fechgyn adolygiadau cynllun dedfryd rheolaidd. Arsylwom 
sgyrsiau rhwng bechgyn, gweithwyr achosion a staff tîm troseddwyr ifanc cymunedol a oedd 
yn dangos bod materion risg o niwed yn cael eu hystyried ond nid oedd y cynlluniau’n 
adlewyrchu’r ffactorau risg hyn bob amser. Roedd cyfarfodydd adolygu’n cael eu rheoli’n dda 
o hyd ac roedd y bechgyn yn cael eu hannog i gyfrannu. Roedd presenoldeb gan weithwyr 



Crynodeb 

16 Sefydliad Troseddwyr Ifanc Ei Mawrhydi y Parc 

allweddol yn cael ei fonitro ac roedd wedi gwella ers yr arolygiad diwethaf. Roedd trefniadau 
amddiffyn y cyhoedd yn parhau i gael eu trefnu’n briodol. 

S33 Roedd gan awdurdodau lleol gyfrifoldeb statudol am dros 60% o’r bechgyn ond roedd lefel 
eu cefnogaeth yn dal yn anghyson. Roedd yr uned yn rhoi cymorth da i helpu bechgyn i gael 
mynediad i’r mewnbwn roedd hawl ganddynt iddo gan eu hawdurdod lleol. 

S34 Roedd cynllunio rhyddhau’n cael ei drafod o’n gynnar yn y ddedfryd ac roedd trefniadau 
ymarferol ar gyfer diwrnod rhyddhau wedi’u trefnu’n dda. 

S35 Roedd gwaith i wella canlyniadau llety ar gyfer bechgyn yn dda. Roedd gan fechgyn fynediad i 
ddosbarthiadau sgiliau cyflogaeth a gwasanaeth cyngor gyrfaoedd di-duedd ond roedd y 
defnydd o fideo gynadledda i alluogi dysgwyr o Loegr i gysylltu â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd 
Cenedlaethol wedi’i dan ddatblygu. Roedd angen mwy o waith i gryfhau’r cyngor cyllid, budd-
daliadau a dyledion oedd ar gael. 

S36 Roedd trefniadau cyn rhyddhau ar gyfer materion iechyd a chamddefnyddio sylweddau’n aros 
yn dda.  

S37 Roedd y gefnogaeth i fechgyn gadw cysylltiadau teuluol yn aros yn dda er bod y gweithiwr 
cefnogi teulu wedi gadael. Roedd cyfleusterau ymweld a defnyddio Skype i gadw mewn 
cyswllt teuluol yn rhagorol. 

S38 Roedd angen gwaith pellach i wella’r amrywiaeth o ymyriadau ymddygiad troseddol. 

Prif bryderon ac argymhellion 

S39 Pryder: Roedd nifer uchel o fechgyn yn adrodd am gael eu trin yn annheg gan fechgyn eraill a 
staff. Roedd diffyg goruchwyliaeth strategol a gafael weithredol ar y prosesau a oedd wedi’u 
cynllunio i gadw bechgyn yn ddiogel. Roedd presenoldeb yn wael yn y cyfarfodydd ac yn 
darparu dadansoddiad prin o faterion ac roedd y system amddiffyn plant yn wan. 
 
Argymhelliad: Dylai rheolwyr ymchwilio’r rhesymau ynghylch canfyddiadau 
gwael y bechgyn am ddiogelwch. Dylid defnyddio systemau diogelu ac amddiffyn 
plant yn gyson. Dylid sicrhau presenoldeb da mewn cyfarfodydd strategol a 
chamau gweithredu i roi amgylchedd diogel i’r bechgyn. Dylid cynnal 
ymchwiliadau allanol, wedi’u dogfennu’n dda i bob honiad o gam-drin gan staff a 
bechgyn eraill. 

S40 Pryder: Roedd diffyg goruchwyliaeth gan reolwyr o fwlio a lleihau trais. Nid oedd rheolwyr 
yn gallu darparu tystiolaeth am y nifer o gyflawnwyr neu ddioddefwyr trais neu gamau a oedd 
wedi'u gweithredu i’w cefnogi neu i’w herio ac i sicrhau bod y bechgyn yn teimlo’n ddiogel 
a’u bod yn ddiogel. 

Argymhelliad: Dylai’r tîm rheoli uned pobl ifanc adolygu strategaeth gyfredol i 
sicrhau bod cyflawnwyr trais yn cael eu hadnabod a’u rheoli’n briodol a’u 
hymddygiad yn cael ei herio. Dylid coladu a dadansoddi pob data ar drais i 
hysbysu cynllun gweithredu perthnasol i wella diogelwch bechgyn ar yr uned. 
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S41 Pryder: Roedd diffyg awdurdod gan rai staff preswyl wrth oruchwylio bechgyn ac nid oedd 
ymddygiad gwael yn cael ei herio’n gyson. Nid oedd digon o staff i oruchwylio ardaloedd 
cymunol yn effeithiol ac ar adegau roedd yr unedau’n swnllyd ac yn afreolus. Roedd ychydig 
iawn o arweinyddiaeth weladwy i gefnogi staff yr uned, gosod a monitro safonau cyson a 
modelu’r ymddygiad a ddisgwylir gan yr holl staff wrth weithio gyda’r bechgyn.  
 
Argymhelliad: Dylid sicrhau staff digonol ioruchwylio’r bechgyn yn ddiogel. Dylid 
hyfforddi a chefnogi staff i herio ymddygiad gwael yn gyson ac yn briodol. Dylai 
rheolwyr ar bob lefel fod yn weladwy i staff a bechgyn i fodelu’r ymddygiad a 
ddisgwylir ganddynt. 
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Section 1. Diogelwch 

Llysoedd, hebryngwyr a throsglwyddo 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Caiff plant a phobl ifanc sy’n trosglwyddo i'r ac o'r sefydliad eu trin yn ddiogel, yn 
weddus ac yn effeithlon. 

1.1 Roedd bechgyn yn cael eu dal yn y llys am gyfnodau hir ar ôl i’w hachosion ddod i ben ac 
roedd rhaid iddynt ddioddef teithiau anodd gyda charcharorion oedd yn oedolion cyn 
cyrraedd y Parc. Roedd llawer yn cyrraedd yn hwyr a gwelom dystiolaeth o un bachgen yn 
cyrraedd ar ôl hanner nos. Roedd y sefydliad wedi codi’r materion hyn gyda’r contractwr 
hebrwng heb ateb ond roedd angen gweithredu ar lefel genedlaethol. 

1.2 Yn ein harolwg, adroddodd 14% o fechgyn am deithiau o fwy na phedair awr ac roedd llai na 
hanner y rhai hynny roedd taith o fwy na dwy awr ganddynt heb gael cynnig unrhyw fwyd. 
12% yn unig oedd wedi cael cynnig cyfle i fynd i’r tŷ bach. Roedd ychydig iawn o fechgyn yn 
cofio derbyn gwybodaeth yn y llys neu yn eu sefydliad blaenorol i’w paratoi ar gyfer bywyd yn 
y Parc. 

1.3 Roedd y dalgylch mawr o Gernyw i Ganolbarth Lloegr a llawer o Gymru’n golygu roedd 
llawer o fechgyn yn parhau i gael eu dal yn bell o’u cartref. 

Argymhelliad 

1.4 Dylid cludo bechgyn i’r ddalfa cyn gynted ag y bo eu hachos wedi dod i ben. Dylid 
eu cludo ar wahân i oedolion a chyrraedd y ddalfa cyn 7pm. 

Y diwrnodau cyntaf yn y ddalfa 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Caiff plant a phobl ifanc eu trin â pharch ac maent yn teimlo’n ddiogel wrth iddynt 
gyrraedd y carchar ac am yr ychydig ddyddiau cyntaf yn y ddalfa. Nodir ac eir i'r afael ag 
anghenion unigol plant a phobl ifanc, ac maent yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi yn 
ystod eu noson gyntaf. Yn ystod sesiwn ymsefydlu unigolyn ifanc, rhoddir gwybod iddo 
ef/hi am weithdrefnau’r sefydliad, sut i gael mynediad i wasanaethau sydd ar gael a sut i 
ymdopi â bod yn y ddalfa.  

1.5 Yn ein harolwg, dywedodd 36% o fechgyn yn unig eu bod yn cael eu trin yn dda yn y 
dderbynfa yn erbyn y cymharydd o 65%. Siaradom â’r rhai oedd newydd gyrraedd a 
ddisgrifiodd cael eu rhoi yn y celloedd dal llai, llwm yn hytrach na’r cyfleusterau mwy, mwy 
croesawus a oedd yn cael eu defnyddio ar gyfer carcharorion oedd yn oedolion. 

1.6 Roedd bechgyn yn adrodd am amrywiaeth o broblemau a oedd ganddynt wrth gyrraedd y 
Parc; dywedodd hanner yr ymatebwyr i’n harolwg eu bod wedi cael problemau i gysylltu â’u 
teulu a dywedodd llai’n arwyddocaol na’r cymharydd eu bod wedi cael galwad ffôn am ddim 
neu gredyd ffôn PIN wedi cyrraedd. Dywedodd ugain y cant o fechgyn eu bod wedi teimlo’n 
ofnus a dywedodd 29% eu bod yn poeni neu’n ofidus ac roedd angen rhywun i siarad â nhw 
wrth iddynt gyrraedd. 
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1.7 Nid oedd y rhan fwyaf o fechgyn yn treulio amser hir yn y dderbynfa ac roedd staff o’r uned 
pobl ifanc yn cynnal y cyfweliad noson gyntaf, asesiad gofal iechyd ac asesiad risg rhannu cell 
mewn ystafell fwy priodol. Roedd y rhain yn gynhwysfawr ac yn gwneud defnydd da o 
wybodaeth a dderbyniwyd o flaen llaw. Dywedwyd wrth fechgyn am yr hyn y gallent ei 
ddisgwyl yn ystod yr wythnos oedd i ddod a rhoddwyd dau lyfryn iddynt am fywyd yn y Parc, 
gan gynnwys cyngor am reolau a threfnau mewn fformat hygyrch. Roedd fersiwn gryno o’r 
llyfrynnau hyn wedi’u cyfieithu i ieithoedd tramor mewn ymateb i’r bobl ifanc a oedd yn 
cyrraedd nad oeddent yn gallu siarad Saesneg. 

1.8 Roedd cell yn cael ei rhoi i fechgyn a dywedodd y rhai hynny y siaradom â nhw ei bod yn lân 
ac yn cynnwys y rhan fwyaf o eitemau hanfodol, er nad oedd cadair gan rai celloedd. 

1.9 Dywedodd mwy o fechgyn nag mewn sefydliadau cymharol fod y cwrs ymsefydlu’n cynnwys 
popeth roedd angen iddynt ei wybod am y sefydliad. Roedd y cwrs ymsefydlu a oedd yn para 
am wythnos yn cychwyn ddiwrnod cyntaf yr wythnos wedi cyrraedd. Roedd wedi ei lunio i 
gwrdd ag anghenion unigol bechgyn ac yn rhoi digon o gyfle am gwestiynau ac adborth. Wedi 
cwblhau’r cwrs, roedd gwiriad trwyadl yn cael ei gynnal i sicrhau bod bechgyn wedi derbyn yr 
holl wybodaeth roedd ei hangen arnynt. Fodd bynnag, nid oedd y sesiynau ymsefydlu llenwi’r 
amser a neilltuwyd bob amser ac roedd bechgyn yn treulio gormod o amser o dan glo yn 
ystod eu hwythnos gyntaf. 

Argymhelliad 

1.10 Dylai bechgyn dreulio mwy o amser y tu allan i’w celloedd yn ystod eu hwythnos 
gyntaf yn y Parc. 

Arfer da 

1.11 Roedd yr ymsefydlu unigol yn gynhwysfawr ac yn rhoi dealltwriaeth realistig i fechgyn o fywyd yn y 
Parc. Roedd y llawlyfr a roddwyd iddynt wedi ei gynllunio’n dda ac yn sicrhau bod bechgyn yn gwybod 
yr hyn oedd i’w ddisgwyl yn ystod eu diwrnodau cyntaf yn y Parc. 

Gofal ac amddiffyn plant a phobl ifanc 

Diogelu 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r sefydliad yn hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, yn arbennig y rhai hynny uchaf eu 
risg, ac yn eu hamddiffyn rhag pob math o niwed ac esgeulustod. 

1.12 Roedd fframwaith strategol diogelu’n aros heb ei newid gyda chyfarfodydd strategol 
chwarterol a misol gweithredol, a oedd wedi’u cyfuno’n ddyddiol â sesiynau briffio staff 
amlddisgyblaethol. Fodd bynnag, canfuom ddirywiad sylweddol mewn arfer ers yr arolygiad 
blaenorol. 

1.13 Roedd y sesiwn briffio amlddisgyblaethol ddyddiol yn aros yn fforwm a fynychwyd yn dda ar 
gyfer rhannu gwybodaeth am risg a pherygl mawr bechgyn ar yr uned. I’r gwrthwyneb, roedd 
presenoldeb mewn cyfarfodydd misol diogelu gweithredol a lleihau trais yn wael iawn; tri'n 
unig oedd wedi mynychu dau o’r tri chyfarfod blaenorol ac roedd cofnodion yn dangos diffyg 
dadansoddi materion. 
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1.14 Yn yr arolygiad blaenorol, roedd cyfarfodydd chwarterol a oedd yn cael eu cadeirio gan 
bennaeth yr uned wedi eu mynychu’n dda, gan gynnwys cynrychiolwyr o asiantaethau 
cymunedol. Nid oedd yn amlwg sawl cyfarfod oedd wedi ei gynnal ers hynny. Gwelom un set 
o gofnodion o fis Mehefin 2016 ac roedd staff yn gallu cofio am gyfarfod arall â phresenoldeb 
gwael ym mis Hydref, er nad oedd unrhyw dystiolaeth o agenda neu gofnodion. 

1.15 Roedd tystiolaeth bod amddiffyn bechgyn rhag niwed wedi gwaethygu mewn nifer o feysydd 
gan gynnwys atal hunanladdiad a hunan-niweidio, lleihau trais a defnyddio grym (gweler 
adrannau atal hunanladdiad a hunan-niweidio, bwlio a lleihau trais a defnyddio grym). 
Roeddem yn pryderu’n arbennig am ddiffyg goruchwyliaeth allanol mewn meysydd allweddol, 
gan gynnwys amddiffyn plant a defnyddio grym. 

1.16 Roedd angen gwella ymgynghori gyda bechgyn ynghylch diogelwch. Roedd presenoldeb gwael 
yn y fforwm cymunedol a, thra bod bechgyn yn codi materion teg, nid oedd unrhyw 
dystiolaeth o gamau gweithredu i’w hateb.  

1.17 Roedd adolygiad o ddiogelu’n cael ei gynnal yn y carchar a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid 
gyda’r bwriad o wella arfer yn y maes hwn. 

Amddiffyn plant 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Mae’r sefydliad yn amddiffyn plant a phobl ifanc rhag camdriniaeth gan oedolion neu 
blant a phobl ifanc eraill. 

1.18 Roedd gwybodaeth eglur yn cael e rhoi i fechgyn am weithdrefnau amddiffyn plant yn y llyfryn 
ymsefydlu'n ogystal â manylion cyswllt ar gyfer y Bwrdd Monitro Annibynnol, eiriolwr 
Barnardo a gweithiwr cymdeithasol y carchar. 

1.19 Nid oedd polisïau a gweithdrefnau amddiffyn plant wedi’u newid ond roedd y berthynas 
rhwng rheolwyr G4S, gweithiwr cymdeithasol y carchar a gwasanaethau plant yr awdurdod 
lleol yn wannach nag yn yr arolygiad blaenorol. Er y nifer uchel o ddigwyddiadau defnyddio 
grym, yn nodweddiadol y prif reswm am atgyfeiriadau amddiffyn plant allanol, roedd pedwar 
digwyddiad yn unig wedi’u hatgyfeirio i’r awdurdod lleol i’w hymchwilio yn ystod y chwe mis 
blaenorol. Roedd hyn yn bell o fod yn ddigonol. Yn ystod yr arolygiad, roeddem wedi adolygu 
honiad yn erbyn staff nad oedd yn amodol ar atgyfeiriad amddiffyn plant neu ymchwiliad 
allanol. 

1.20 Roedd gennym bryderon hefyd am gofnodion ac oedi gwael i ymchwilio digwyddiadau a oedd 
wedi golygu atgyfeiriad amddiffyn plant. Roedd pob cofnod yn anghyflawn a oedd yn ei 
gwneud yn amhosibl i reolwyr ddilyn cynnydd yr ymchwiliad. Roedd tystiolaeth o oedi y gellir 
ei osgoi mewn atgyfeiriad gan G4S ac ymchwiliad gan yr awdurdod lleol. Roedd y cofnodion 
gwael yn rhwystro ymdrechion i herio’r oedi hyn. Nid oedd gan tri o’r pedwar atgyfeiriad a 
wnaethpwyd yn y chwe mis diwethaf ganlyniad a gofnodwyd, a oedd yn annerbyniol. Mewn 
un achos y cam gweithredu a oedd wedi’i gofnodi ddiwethaf oedd neges ffôn a adawyd i 
wasanaethau plant ym mis Mehefin 2016. Mewn achosion lle nad oedd unrhyw gamau 
gweithredu wedi’u cynnal gan yr awdurdod lleol, nid oedd y sefydliad yn cofnodi ei ymateb ei 
hun i honiadau.  

1.21 Roedd amlder ysbeidiol a phresenoldeb gwael mewn cyfarfodydd misol a chwarterol yn 
rhwystro’r materion hyn rhag mynd i’r afael â nhw’n briodol (gweler paragraff 1.13 a phrif 
argymhelliad S39). 
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Dioddefwyr bwlio a bygythiad 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod pawb yn teimlo'n ddiogel rhag bwilio a bygythiad. Bod plant a phobl ifanc sy'n 
agored i risg/bygythiad yn cael eu hamddiffyn drwy systemau gweithredol a theg y mae 
staff, pobl ifanc ac ymwelwyr yn gwybod amdanynt sy'n hysbysu pob agwedd o'r drefn. 

1.22 Roedd ymatebion bechgyn i gwestiynau am eu trin yn annheg yn ein harolwg yn achosi 
pryder sylweddol: dywedodd 42% eu bod wedi eu trin yn annheg gan fechgyn eraill a 
dywedodd 16% yn unig y byddai’r hyder ganddynt i ddweud wrth staff os oeddent yn cael eu 
trin yn annheg. 

1.23 Dywedodd trigain y cant o fechgyn eu bod wedi eu trin yn annheg gan staff o gymharu â 42% 
ac 20% yn ein harolygiadau blaenorol. Roedd hyn nawr yn sylweddol uwch na’r cymharydd o 
31%. Dywedodd traean fod staff wedi gwneud sylwadau sarhaus amdanynt neu’u teulu a 
chwarter fod staff wedi’u trin yn annheg oherwydd eu hil neu darddiad ethnig. Er 
argymhellion yn dilyn ein harolygiad blaenorol, nid oedd tystiolaeth bod rheolwyr wedi 
ymchwilio achosion y canfyddiadau gwael hyn. 

1.24 Roedd rheolwyr dalfa fwy diogel o safle’r oedolion wedi cynnal grwpiau ffocws a oedd yn 
cynnwys bron pob bachgen yn yr uned ieuenctid, i gael goleuni ar sawl mater, gan gynnwys 
bwlio a thrais. Roedd hyn yn fenter i’w chroesawu, er nad oedd cynllun gweithredu mewn 
grym. 

1.25 Ar adeg yr arolygiad, roedd staff yn ymwybodol o bedwar o fechgyn a oedd yn dewis ynysu 
eu hun. Mewn gwirionedd roedd y nifer yn uwch, gyda rhai’n gwrthod cymryd cawod neu 
fwyta’n gymunedol, ac eraill prin yn gadel eu cell. Nid oedd unrhyw fonitro systematig o 
fechgyn oedd yn ddioddefwyr bwlio neu hunan-ynysu ac roedd ymddygiad cyflawnwyr trais 
yn cael ei herio’n ysbeidiol yn unig (gweler yr adran ar fwlio a lleihau trais). 

1.26 Nid oedd unrhyw ymgynghori neu arolwg i benderfynu barn teuluoedd am ddiogelwch, er i ni 
ddod o hyd i enghreifftiau da o rieni neu ofalwyr yn cael eu gwneud yn ymwybodol o unrhyw 
bryderon ymddygiad neu ddiogelwch a oedd wedi’u codi.  

Argymhellion 

1.27 Dylai bechgyn deimlo’n hyderus i adrodd am fwlio heb ofni bygythiad 
pellach.(Argymhelliad a ailadroddir 1.31) 

1.28 Dylid cymryd camau priodol i ddeall canfyddiadau bechgyn mewn perthynas â 
chael eu trin yn annheg gan staff a chyflwyno mesurau i fynd i’r afael â’r pryderon 
hyn. 
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Atal hunanladdiad a hunan-niweidio 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y sefydliad yn darparu amgylchedd diogel sy'n lleihau'r risg o hunan-niweidio a 
hunanladdiad. Bod plant a phobl ifanc yn cael eu nodi'n gynnar ac yn derbyn y 
gefnogaeth angenrheidiol. Bod yr holl staff yn ymwybodol ac yn effro i faterion sy’n 
ymwneud â bod yn agored i berygl, yn cael eu hyfforddi’n briodol ac yn gallu cael 
mynediad i offer a chefnogaeth briodol. 

1.29 Roedd lefelau hunan-niweidio’n aros yn gymharol o uchel. Yn ystod y chwe mis blaenorol, 
roedd bechgyn wedi’u cefnogi 41 o adegau drwy weithdrefnau Asesu, Gofal yn y Ddalfa a 
Gwaith Tîm4 a bu 32 o ddigwyddiadau hunan-niweidio. 

1.30 Roedd saith o fechgyn ar Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm agored adeg ein harolygiad, 
nad oedd y rhan fwyaf ohonynt yn teimlo bod eu gofal yn dda. Roedd pryder am gymysgu 
gyda bechgyn eraill yn golygu bod sawl un o’r bechgyn agored i niwed hyn yn treulio cyfnodau 
hir o dan glo yn eu celloedd gydag ychydig i’w diddanu. Roedd gwaith sylfaenol yn y gell yn 
cael ei ddarparu ar gyfer bechgyn nad oedd yn mynychu addysg, ond gwelom un bachgen ar 
Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm agored nad oedd pensil ganddo ac un arall heb gadair 
ganddo i eistedd arni i wneud y gwaith. 

1.31 Roedd ansawdd dogfennaeth Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm yn rhesymol o dda. 
Roedd asesiadau a chynlluniau gweithredu cychwynnol yn cael eu cynnal yn syth. Roedd 
mapiau gofal yn cynnwys camau gweithredu ystyrlon ond nid oedd camau dilynol neu sicrhau 
ansawdd yn cael eu cynnal bob amser. Roedd y rhan fwyaf o gofnodion arsylwi’n fanwl ond 
roedd amserau arsylwadau’n dal yn rhy rhagweladwy. Roedd bechgyn yn dal i gael eu 
hadolygu tua wythnos ar ôl cau’r asesiad Asesu, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm a gofynnwyd 
iddynt am adborth am eu gofal. 

1.32 Nid oedd adolygiadau achos yn amlddisgyblaethol bob amser a gwelom adolygiadau'n cael eu 
cynnal yng nghanol adain a oedd yn lleoliad swnllyd ac amhriodol. Mewn rhai achosion nid 
oedd y bachgen yn cael ei gynnwys yn natblygiad mapiau gofal ac roedd y rhan fwyaf o 
fechgyn yn gadael eu hadolygiad heb wybod yr hyn fyddai’n digwydd nesaf. 

1.33 Roedd gorddibyniaeth ar gamerâu mewn celloedd o hyd i fonitro bechgyn a oedd angen eu 
goruchwylio’n gyson. Roedd hyn yn cyfyngu ar y rhyngweithio rhwng staff a bechgyn mewn 
argyfwng ac yn cynyddu’r amser o dan glo mewn cell heb neb i siarad â nhw. Roedd y sgriniau 
monitro a oedd yn dangos bechgyn yn eu celloedd hefyd yn weladwy i fechgyn eraill, a oedd 
yn annerbyniol. 

1.34 Roedd goruchwylio lleihau hunanladdiad a hunan-niweidio wedi gwaethygu (gweler yr adran 
ar ddiogelu). Fodd bynnag, roedd ffonau yn y gell wedi sicrhau bod gan fechgyn fynediad 
uniongyrchol at y Samariaid, a dywedodd y rhan fwyaf o fechgyn y siaradom â nhw y gallent 
siarad ag aelod o staff Barnardo os oedd problem ganddynt. 

 

                                                                                                                                                                      
4 Asesu, gofal yn y ddalfa a rheolaeth achos gwaith tîm carcharorion mewn perygl o hunanladdiad neu hunan-niweidio. 
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Argymhellion 

1.35 Dylid darparu gweithgareddau a chyfleoedd i ymgysylltu â staff i fechgyn mewn 
argyfwng. Dylai defnydd cyffredin teledu cylch cyfyng i fonitro bechgyn uchel eu 
risg ddod i ben. 

1.36 Dylai adolygiadau achosion gael eu cynnal mewn amgylchedd priodol a dylent 
gynnwys y bachgen. Dylai bechgyn adael adolygiadau gyda dealltwriaeth am 
unrhyw newidiadau i’w cynllun.  

Rheoli ymddygiad  

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn byw mewn amgylchedd diogel, da ei drefn ac ysgogol lle yr 
hyrwyddir ac y gwobrwyir eu hymddygiad da. Ymdrinnir ag ymddygiad annerbyniol 
mewn modd gwrthrychol, teg a chyson. 

1.37 Roedd strategaeth rheoli ymddygiad gynhwysfawr mewn grym ac roedd disgwyliadau 
ymddygiad yn cael eu harddangos yn glir mewn ardaloedd preswyl ac roeddent yn cael eu 
hesbonio yn y sesiwn ymsefydlu. Mewn arfer, roedd angen gwella gweithredu’r strategaeth. 

1.38 Roedd staff yn ymdrin â sefyllfaoedd anodd yn aml ac roedd enghreifftiau o reoli cadarnhaol 
ac ymatebion goddefgar. I’r gwrthwyneb, arsylwom brydiau pan nad oedd rhai staff yn herio 
ymddygiad gwael yn hyderus, gan gynnwys bechgyn yn gwrthod dychwelyd i’w celloedd neu’n 
crwydro mewn ac allan o addysg. Arsylwom un digwyddiad lle roedd bechgyn yn gwrthod 
cael eu cloi yn eu celloedd i ganiatáu i staff ddelio â sefyllfa anodd ac roeddent yn amlwg yn 
annog eraill oedd yn dychwelyd o addysg i beidio â chael eu cloi yn eu celloedd chwaith. Er 
hyn, roeddent yn cael eu gwobrwyo’n syth gyda phecynnau ychwanegol o greision a 
weinyddwyd amser cinio, tra bod bechgyn agored i niwed a oedd yn ofni bwyta’n gymunedol 
yn colli allan ar y byrbryd ychwanegol hwn. Ni ddaethom o hyd i unrhyw dystiolaeth fod y 
bechgyn a oedd yn gyfrifol wedi’u herio. 

1.39 Roedd defnydd dedfrydau a mân adroddiadau’n aros ar lefel debyg. Canfuom bwyslais ar 
rybuddion yn hytrach na chymhellion am ymddygiad da (gweler paragraff 1.42). 

1.40 Roedd rheoli ymddygiad yn cael ei drafod yn y fforwm cymunedol, ond roedd y camau 
gweithredu’n gyfyngedig. Nid oedd cefnogaeth gefnogol yn cael ei defnyddio i annog 
ymddygiad da. 

Argymhelliad 

1.41 Dylid herio pob ymddygiad gwael i annog ymddygiad da drwy fodelu rôl 
cadarnhaol. 



Adran 1. Diogelwch 

Sefydliad Troseddwyr Ifanc Ei Mawrhydi y Parc 25 

Gwobrwyau a sancsiynau 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn cael eu hysgogi gan gynllun cymhellion sy'n gwobrwyo 
ymdrech ac ymddygiad da ac yn gweithredu sancsiynau'n briodol am ymddygiad gwael. 
Caiff y cynllun ei weithredu’n deg, yn dryloyw ac yn gyson, ac mae'n ysgogol. 

1.42 Roedd y cynllun gwobrwyo a sancsiynau wedi colli peth canolbwynt ers yr arolygiad 
blaenorol. Roedd yn cael ei weithredu’n anghyson ac yn gwneud ychydig i ddangos y byddai 
ymddygiad gwael yn cael ei herio neu ymddygiad cadarnhaol yn cael ei wobrwyo. Yn ein 
harolwg, dywedodd 39% o fechgyn yn unig eu bod yn teimlo eu bod wedi eu trin yn deg o 
dan y cynllun. 

1.43 Ar adeg yr arolygiad, roedd 51% y bechgyn ar lefel pres (sylfaenol) breintiau tra bod naw o 
fechgyn (17%) ar lefelau aur neu blatinwm (uwch). Roedd hyn yn dangos nad oedd y system 
yn gredadwy. Roedd un bachgen a oedd wedi dangos ymddygiad treisgar tuag at ei gyfoedion 
ar sawl achlysur ar y lefel aur tra’n cael ei wahanu a’i fonitro. Dywedodd staff wrthym fod 
hyn i roi peth mynediad iddo i drefn yn ystod gyda’r hwyr pan oedd yn gallu cymdeithasu ag 
un neu ddau o fechgyn eraill. Tra bod hyn yn arddangos dymuniad gofalgar i sicrhau nad oedd 
y bachgen o dan glo’n barhaus, gellid fod wedi cyflawni’r un canlyniad drwy gynllun rheoli 
ymddygiad unigol heb ddod ag enw drwg i’r cynllun cymhellion.  

1.44 Roedd gan fechgyn ar y lefel pres beth cymdeithasu bob dydd ond i’r rhai a oedd yn gwrthod 
mynd i addysg neu eu gwahardd roedd hyn yn gallu golygu cyn lleied â 90 munud y diwrnod y 
tu allan i’w celloedd. Roedd bechgyn ar y lefelau aur a phlatinwm yn teimlo bod cymhellion 
yn gyfyngedig i gael mynediad i enillion uwch. 

1.45 Roedd rheolwr gweithredol yn goruchwylio adolygiadau wythnosol bechgyn ar lefel pres. 
Fodd bynnag, nid oedd bechgyn yn cael eu cynnwys yn yr adolygiadau ac ni ddywedwyd 
wrthynt bob amser am y canlyniad neu’r camau roedd angen iddynt eu cymryd i wella eu 
hymddygiad a dychwelyd i lefel safonol. 

Argymhellion 

1.46 Dylid adolygu’r cynllun gwobrwyau a sancsiynau i sicrhau ei fod yn cael ei 
ddefnyddio’n gyson gyda chanolbwynt ar ysgogi ymddygiad da. 

1.47 Dylid teilwra adolygiadau gwobrwyau a sancsiynau i fechgyn ar lefel sylfaenol  i 
anghenion yr unigolyn a rhoi cyfle i wneud cynnydd. Dylid rhoi’r cyfle i fechgyn 
gael eu cynnwys yn yr adolygiadau a’u gwneud yn ymwybodol o’r canlyniad. 

Gweithdrefnau diogelwch a disgyblaeth 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod diogelwch a threfn dda yn cael eu cynnal trwy roi sylw i faterion corfforol a 
threfniadol, gan gynnwys gwybodaeth effeithiol ynglŷn â diogelwch yn ogystal â 
pherthynas gadarnhaol rhwng staff a phlant a phobl ifanc. Bod gweithdrefnau disgyblu’n 
cael eu gweithredu’n deg ac am reswm da. Bod plant a phobl ifanc yn deall pam eu bod 
yn cael eu disgyblu a gallant apelio'n erbyn unrhyw sancsiwn a osodir arnynt. 

1.48 Roedd gweithdrefnau diogelu wedi’u rheoli’n dda ac yn gymesur â’r risg a gyflwynir. Roedd y 
nifer o adroddiadau cudd-wybodaeth yn aros yn fras yr un peth â’r arolygiad diwethaf, ac 
roedd y rhan fwyaf yn ymwneud ag ymosodiadau a thrais. Roedd y tîm diogelu’n dal yn 
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gyfrifol am y safle i oedolion a’r uned i bobl ifanc. Roedd cudd-wybodaeth yn cael ei 
phrosesu’n gyflym ac roedd camau gweithredu’n cael eu trosglwyddo i reolwyr perthnasol ar 
yr uned. 

1.49 Roedd chwiliad cell a noeth-chwiliad yn cael ei gynnal yn unig ar sail risg ac roedd yn rhaid 
awdurdodi hyn gan uwch reolwr. Yn ystod y chwe mis blaenorol, roedd 16 o noeth-
chwiliadau wedi eu cynnal ar fechgyn yn dilyn dadansoddiad da o gudd-wybodaeth. Bu nifer o 
ganfyddiadau gan gynnwys pum ffôn symudol. Nid oedd yr un o’r chwiliadau wedi cynnwys 
grym. 

1.50 Roedd ein harolwg yn nodi nad oedd cyffuriau anghyfreithlon ar gael yn eang ac roedd hyn yn 
cael ei adlewyrchu mewn canfyddiadau o chwiliadau, cudd-wybodaeth ddiogelwch a sylwadau 
gan y bechgyn. Fodd bynnag, bu rhai enghreifftiau o wenwyno sylweddau 
seicogymdeithasol5newydd, ac roedd clytiau yn lle nicotin a thabledi’n cael eu camddefnyddio 
weithiau. Roedd prawf cyffuriau gorfodol yn parhau i gael ei reoli’n effeithiol. Nid oedd 
unrhyw brofion ar hap cadarnhaol wedi eu cynnal ers ein harolygiad diwethaf. Roedd profi 
amheuaeth yn cael ei gwblhau’n brydlon, er bod y gyfradd gadarnhaol yn isel ar 21.9% ar 
gyfer y 10 mis i fis Tachwedd 2016. Roedd chwech o’r saith prawf amheuaeth cadarnhaol ar 
gyfer canabis. 

1.51 Er y cynnydd mewn trais, nid oedd defnyddio dyfarniadau a mân adroddiadau wedi cynyddu’n 
sylweddol ers yr arolygiad diwethaf ar wahân i gynnydd o 141 o ddyfarniadau ym mis Awst 
2016. Yn ein harolwg, dywedodd 100% o fechgyn o gefndir du neu ethnig lleiafrifol eu bod 
wedi bod yn destun mân adroddiad a 93% i ddyfarniad (gweler paragraff 2.18). 

1.52 Roedd gwybodaeth ysgrifenedig yn cael ei rhoi i fechgyn am weithdrefnau diogelwch ac 
roedd staff yn gwirio bod y bechgyn wedi ei deall. Roedd cefnogaeth eiriolwr yn cael ei 
chynnig ac roedd gwrandawiadau’n cael eu gohirio os nad oedd eiriolwyr ar gael. Fodd 
bynnag, prin oedd y gofyn am gefnogaeth eiriolwr. 

1.53 Roedd gwrandawiadau’n cael eu cynnal mewn amgylchedd tawel ac roedd dealltwriaeth y 
bachgen o’r broses yn cael ei monitro’n barhaus. Dywedodd bechgyn y siaradom â nhw bod 
y broses yn un deg. Fodd bynnag, canfuom nifer o ddyfarniadau a mân adroddiadau lle nad 
oedd y ffeithiau wedi eu harchwilio’n llawn. Gallai rhai achosion fod wedi eu trin yn fwy 
anffurfiol. 

1.54 Roedd monitro canlyniadau gweithdrefnau disgyblu’n wael. Er eu bod ar agenda’r cyfarfod 
misol am leihau trais, nid oedd trafodaeth yn cael ei chynnal weithiau. Prin oedd y dadansoddi 
o dueddiadau o’r data a gyflwynwyd neu nodi camau gweithredu i fynd i’r afael â meysydd 
pryder. Roedd presenoldeb yn y cyfarfodydd yn wael. 

Argymhelliad 

1.55 Dylid craffu ar ganlyniadau pob gweithdrefn ddisgyblu (dyfarniadau a mân 
adroddiadau). Dylid cael canolbwynt mwy ar ddadansoddi tueddiadau a 
nodweddion gwarchodedig gyda chamau gweithredu a fonitrir i fynd i’r afael â 
phryderon. 

                                                                                                                                                                      
5  Sylweddau seicoweithredol newydd: cyffuriau newydd sy’n cael eu datblygu neu’u dewis i ddynwared effeithiau 

anghyfreithlon fel canabis, heroin neu amffetaminau a gall fod ganddynt effeithiau anrhagweladwy a rhai sy’n peryglu 
bywyd. 
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Lleihau bwlio a thrais 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod systemau gweithredol a theg i atal ac ymateb i ymddygiad bwlio yn adnabyddus i 
staff, plant a phobl ifanc ac ymwelwyr. 

1.56 Yn ein harolwg, dywedodd 32% o fechgyn eu bod yn teimlo’n anniogel ar hyn o bryd. Yn 
ystod y chwe mis blaenorol, bu 68 o ymosodiadau ar garcharorion, 45 achos o ymladd a saith 
digwyddiad o drais difrifol. Yn ystod yr un cyfnod, bu 22 o ymosodiadau ar staff o gymharu â 
dau yn ystod yr arolygiad blaenorol. 

1.57 Roedd y strategaeth ar gyfer rheoli trais yn gynhwysfawr, ond roedd cefnogaeth ar gyfer 
cyflawnwyr a dioddefwyr yn ddigyswllt ac roedd angen sylw arni. 

1.58 Pan oedd digwyddiad neu staff yn mynegi pryderon, roedd ffurflen monitro  lleihau trais 
(VRM) yn cael ei hagor. Roedd y ffurflenni hyn yn nodi lefel dda o ymchwilio i’r digwyddiad a 
defnydd rheolaidd o gyfryngu. Yn naw mis cyntaf y flwyddyn, roedd 54 o ffurflenni monitro 
lleihau trais wedi eu hagor. 

1.59 Nid oedd system o wahanu a monitro logiau ar gyfer bechgyn oedd yn cymryd rhan mewn 
trais yn cael ei gweithredu ac nid oedd unrhyw oruchwylio neu atebolrwydd gan reolwyr. 
Dywedwyd wrthym mai tri log monitro’n unig a agorwyd yn ystod y chwe mis blaenorol, ond 
dau'n unig oedd yn gallu cael eu lleoli. Nid oedd cofrestr electronig i fonitro gwahanu’n nodi 
pwy oedd yn destun monitro naill ai fel dioddefwr neu gyflawnwr. 

Defnyddio grym 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod grym yn cael ei ddefnyddio’n unig pan fydd popeth arall yn methu ac os yw’n cael ei 
ddefnyddio, caiff ei wneud mewn ffordd deg a diogel gan staff hyfforddedig. Bod defnydd 
grym yn cael ei leihau drwy strategaethau ataliol a dulliau eraill ac mae hyn yn cael ei 
fonitro drwy drefniadau llywodraethu cadarn. 

1.60 Roedd y defnydd o rym yn dal ar lefel uchel. Roedd grym wedi ei ddefnyddio ar 242 o 
achlysuron, yn sylweddol fwy nag mewn sefydliadau tebyg. Roedd grym yn cael ei 
ddefnyddio’n bennaf mewn ymateb i’r nifer uchel o ddigwyddiadau treisgar digymell. Roedd 
oedi gweithredu lleihau a rheoli ataliaeth gorfforol (MMPR: system ataliaeth a luniwyd yn 
benodol ar gyfer sefydliadau sy’n dal plant) ac roedd rheolaeth ac ataliaeth (C a R: y system 
sy’n gweithredu yn stad yr oedolion) yn cael ei defnyddio o hyd. Roedd staff o safle’r 
oedolion yn cael eu defnyddio o hyd i ymateb i ddigwyddiadau ar uned y bobl ifanc ac roedd 
digwyddiadau o hyd o staff yn achosi poen ar fechgyn i ennill ufudd-dod. 

1.61 Adolygwyd dogfennaeth gennym, teledu cylch cyfyng a ffilm camera fideo ar y corff ar gyfer 
25 o ddigwyddiadau yn ystod y mis blaenorol. Adolygom hefyd ddigwyddiadau hanesyddol lle 
roedd bechgyn wedi cwyno. Tra bod y rhan fwyaf o ddigwyddiadau’n cael eu trin yn briodol, 
canfuom enghreifftiau o staff yn defnyddio technegau amddiffyn personol  lefel is yn lle 
daliadau rheolaeth ac ataliaeth a fyddai wedi bod yn fwy priodol ac yn fwy diogel ar gyfer y 
bachgen yn ogystal â’r staff. Roedd rhai digwyddiadau’n cael eu hymestyn yn ddiangen pan 
oedd staff yn rhyddhau daliadau’n gynnar ond i’w hailddefnyddio; mewn un achos roedd 
bachgen wedi ei atal ar dri achlysur yn ystod un cais i’w roi mewn cell. Gwelom hefyd 
enghraifft o ddiffyg cyfathrebu gyda bachgen yn ystod ataliaeth, gan golli’r cyfle i liniaru’r 
digwyddiad. 
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1.62 Roedd llawer o ddigwyddiadau’n dod i ben gyda bechgyn yn cael eu hatal yn eu celloedd. 
Roedd camerâu ar y corff yn cael eu defnyddio i wasanaethu ardaloedd, megis celloedd, lle 
nad oedd camerâu cylch cyfyng.  Nid oedd digon o gamerâu ar gael i sicrhau recordio pob 
digwyddiad a gwelom sawl enghraifft o staff yn peidio â rhoi eu camera ymlaen pan fyddent 
wedi gallu gwneud hynny. Nid oedd unrhyw ffilm a dynnwyd ar y corff wedi ei hadolygu am 
fwy na mis ac nid oedd ffilm a oedd yn cael ei recordio o safle’r oedolion fyth yn cael ei 
hadolygu. 

1.63 Roedd angen gwella goruchwylio mewnol ac allanol digwyddiadau defnyddio grym yn 
sylweddol. Roedd oedi i gwblhau peth o’r ddogfennaeth, nid oedd pwyntiau dysgu’n cael eu 
nodi gan reolwyr bob amser ac nid oedd unrhyw oruchwylio allanol systematig o 
ddigwyddiadau defnyddio grym. Roedd goruchwylio a oedd yn cael ei ddarparu gan 
gyfarfodydd diogelu’n wan (gweler yr adran ar ddiogelu). 

1.64 Dylai sesiynau ôl-drafodaeth fod wedi eu cynnal yn fuan ar ôl pob digwyddiad ataliaeth. 
Roedd rheolwyr gweithredol yn cynnal yr ôl-drafodaethau hyn yn anghyson; roedd rhai’n 
siarad â’r bachgen cyn gynted â phosibl tra bod eraill yn aros i’r holl ddogfennaeth gael ei 
chwblhau a oedd yn lleihau effeithiolrwydd yr ôl-drafodaeth. Roedd dogfennaeth ar goll ar 
gyfer sawl digwyddiad yn ystod y ddau fis blaenorol. 

1.65 Roedd pob bachgen a oedd yn destun grym yn cael y cyfle i siarad ag eiriolwr ond ychydig 
oedd yn derbyn y cynnig hwn. 

Argymhellion 

1.66 Ni ddylid defnyddio technegau ysgogi poen ar fechgyn. 

1.67 Dylid gwella goruchwylio defnyddio grym; dylid cwblhau adroddiadau defnyddio 
grym ac ôl-drafodaethau wedi digwyddiad yn gyflym; dylid defnyddio ac adolygu 
camerâu ar y corff fel mater o drefn; a dylid rhoi system gadarn o oruchwylio 
allanol mewn grym. 

1.68 Ni ddylid defnyddio staff o garchar yr oedolion fel mater o drefn i ymateb i’r 
digwyddiadau ynuned y plant.(Argymhelliad a ailadroddir 1.69) 

Gwahanu/symud o leoliad arferol 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn cael eu gwahanu’n unig o’u cyfoedion gyda’r awdurdod cywir, 
diogel, yn unol â’u hanghenion unigol, am resymau priodol ac nid fel cosb. 

1.69 Nid oedd cyfleuster gwahanu penodedig ar yr uned. Roedd dwy gell yn y carchar i oedolion 
yn gallu cael eu defnyddio os oedd angen gwahanu bechgyn o’u cyfoedion, ond prin oedd eu 
defnydd. Yn ystod y chwe mis blaenorol, roedd y celloedd penodedig wedi eu defnyddio ar 
bedwar achlysur am gyfnodau byr ac roedd y drefn ar yr uned wahanu’n weddus. 

1.70 Mewn bron pob achos, roedd bechgyn yn cael eu rheoli trwy wahanu ar leoliad arferol yn 
dilyn dyfarniad neu fân adroddiad. Roedd bechgyn oedd wedi eu gwahanu’n cael eu 
hadolygu’n rheolaidd, gallent fynychu addysg ac roedd mynediad ganddynt i ymarfer corff a 
chawod bob dydd. 
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1.71 Roedd nifer y bechgyn a oedd yn hunan-ynysu i amddiffyn eu hun wedi cynyddu’n sylweddol 
ers yr arolygiad blaenorol ac roeddem yn pryderu bod cefnogaeth ar gyfer y bechgyn hyn yn 
anghyson (gweler paragraff 1.25). 

Camddefnyddio sylweddau 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc y mae ganddynt broblemau cyffuriau ac/neu alcohol yn cael eu 
nodi wrth eu derbyn a'u bod yn derbyn triniaeth a chefnogaeth effeithiol trwy gydol eu 
harhosiad yn y ddalfa. 

1.72 Roedd dulliau i fynd i’r afael â materion cyffuriau ac alcohol yn cael eu cynnwys yn 
strategaeth drosfwaol y carchar, gweithdrefn gweithredu safonol benodol, ac o fewn y 
strategaeth ailsefydlu. Roedd asesiad anghenion cyffuriau ac alcohol yn 2016 yn hysbysu 
cynllun gweithredu oedd yn datblygu. Roedd y carchar ehangach yn cynnal cyfarfodydd 
strategaeth cyffuriau ac alcohol rheolaidd, er nad oedd uned y bobl ifanc yn cael ei 
chynrychioli’n gyson. 

1.73 Roedd dau weithiwr achosion yn rhoi cefnogaeth camddefnyddio sylweddau 
seicogymdeithasol i’r bechgyn. Roedd eu llwyth achosion generig wedi cynyddu oherwydd 
prinderau staff ond roedd y gefnogaeth a roddwyd yn dal yn dda. Roedd pob bachgen yn cael 
ei weld yn gyflym yn ystod ymsefydlu i asesu’r gefnogaeth roedd ei hangen ac i roi addysg 
cyffuriau sylfaenol. Roedd dilyniant ar gyfer bechgyn a oedd yn gwrthod ymgysylltu i gymryd 
rhan. Yn ystod y chwe mis blaenorol, roedd 24 o fechgyn a oedd wedi defnyddio sylweddau’n 
rheolaidd wedi derbyn asesiad cynhwysfawr a chynllun triniaeth unigol. Roedd y rhan fwyaf o 
ymyriadau’n dal i fod yn un i un ac yn cael eu cynnal yn rheolaidd, gan ddefnyddio amrywiaeth 
briodol o lyfrau gwaith gan gynnwys cyflenwad cyffuriau, sylweddau seicoweithredol newydd 
ac atal ailafael. Roedd cadw cofnodion yn dda. 

1.74 Roedd bechgyn yn derbyn asesiad cychwynnol wrth gyrraedd ac asesiad cynhwysfawr dilynol 
o’u anghenion camddefnyddio sylweddau. Nid oedd angen dadwenwyno clinigol ar unrhyw 
fachgen rhag cyffuriau neu alcohol mewn dros dwy flynedd, er bod gwasanaethau gan staff 
cymwys ar gael os oedd angen. Roedd un bachgen a oedd angen monitro ychwanegol i 
asesu’r angen am wasanaethau clinigol wedi derbyn cefnogaeth dda. 
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Section 2. Parch 

Unedau preswyl 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn byw mewn amgylchedd diogel, glân a gweddus sydd mewn 
cyflwr cynnal a chadw da ac yn addas ar gyfer glaslanciau. 

2.1 Roedd unedau preswyl yn y Parc yn helaeth ac yn cael digon o awyr ac roedd staff yn gallu 
gweld yr holl gelloedd yn dda. Roedd yr ardaloedd cymunedol wedi mynd â’u pen iddynt ac 
yn frwnt. Roedd hysbysfyrddau wedi'u torri ac roedd lluniau staff a rheolwyr ar goll o fyrddau 
ffotograffau’r adain. Roedd offer cymdeithasu cyfyngedig, ac roedd llawer ohono wedi’i 
ddifrodi neu â rhannau ar goll. 

2.2 Roedd rhai celloedd yn lân ac yn daclus, ac roedd bron pob un yn rhydd o graffiti ac 
arddangosfeydd amhriodol. Roedd gan fechgyn fynediad da i ffonau yn y gell ac roedd y rhan 
fwyaf yn gallu cael cawod bob dydd. Fodd bynnag, roedd gormod o gelloedd yn frwnt a 
dywedodd bechgyn am broblemau i gael mynediad i sugnwr llwch yr adain i lanhau’r lloriau â 
charpedi. Ychydig o’r celloedd a arolygom oedd yn cynnwys sebon ac roedd yn rhaid i rai 
bechgyn ddefnyddio’r un lliain am wythnos a oedd yn achosi arogl egr gan eu bod yn ceisio 
eu sychu ar y fframiau gwely. Roedd awyru yn y celloedd yn dal yn amrywiol. Roedd 
cawodydd yn aml yn frwnt, mater a godwyd gan sawl bachgen. Roedd yr unedau preswyl yn 
cael eu hadnewyddu ar hyn o bryd. Roedd hyn yn cynnwys gosod llawr finyl yn lle’r carpedi 
ond nid gwella’r tai bach a oedd yn dal wedi’u staenio a heb sgrin. Roedd celloedd dwbl yn 
brin o le, nid oedd cadair gan rai bechgyn (gweler paragraff.1.30) ac nid oedd unrhyw 
gabinetau y gellir eu cloi. 

2.3 Roedd bechgyn yn gallu gwisgo eu dillad eu hun a dywedwyd wrthym bod cyfle i wneud y 
golch bob wythnos, gan gynnwys y dillad gwely. Roeddent yn cael eu hannog i archebu 
prydau bwyd, rheoli eu cyllid a gwneud apwyntiadau wrth ddefnyddio ciosgau gwybodaeth 
electronig a oedd wedi'u lleoli yn yr ardal gymunedol. Dywedodd rhai bechgyn nad oedd 
llythyrau gan eu teuluoedd yn cyrraedd am wythnosau a dywedodd un fod staff yn darllen ei 
lythyron i’w gariad yn uchel er mwyn codi cywilydd arno. 

2.4 Yn ystod ein harolygiad, nid oedd nifer o glychau galw celloedd yn cael eu hateb tra bod y 
nifer cyfyngedig o staff yn delio â materion eraill. Roedd rhai bechgyn wedi blocio eu panel 
gwydr goruchwylio, yn ôl pob golwg heb eu herio. Roedd yr unedau’n swnllyd ac yn afreolus 
ar adegau, ac nid oeddem yn hyderus bod hyn yn cael ei herio’n ddigonol. Dywedodd rhai 
bechgyn ei bod yn fwy diogel aros yn eu celloedd na chymysgu â bechgyn eraill yn ystod 
gwasanaethau prydau bwyd di-drefn. Er bod recordiad teledu cylch cyfyng o’r ardaloedd 
cymunedol yn dda, nid oedd digon o staff i oruchwylio’n effeithiol a dim digon o oruchwylio 
gan reolwyr. 
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Argymhellion 

2.5 Dylai fod gan gelloedd awyru effeithiol. (Argymhelliad a ailadroddir 2.12) 

2.6 Dylid cadw pob cell ac ardal gymunedol yn lân. 

2.7 Dylid sgrinio tai bach yn llawn.(Argymhelliad a ailadroddir 2.13) 

2.8 Dylai fod gan fechgyn fynediad i gwpwrdd y gellir ei gloi.(Argymhelliad a ailadroddir 
2.13) 

Perthynas rhwng staff a phlant a phobl ifanc 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn cael eu trin gyda gofal a thegwch gan bob aelod o staff, a 
disgwylir iddynt, a chânt eu hannog a'u galluogi i gymryd cyfrifoldeb am eu 
gweithredoedd a'u penderfyniadau eu hun. Bod staff yn gosod ffiniau clir a theg. Bod gan 
staff ddisgwyliadau uchel o bob plentyn ac unigolyn ifanc a'u helpu i gyrraedd eu 
potensial. 

2.9 Roedd gan sawl bachgen ganfyddiadau negyddol o staff. Yn ein harolwg dywedodd 41% o 
fechgyn yn unig yn erbyn y cymharydd o 63% fod y rhan fwyaf o staff yn eu trin gyda pharch. 
Nid oedd staff yr uned yn herio pob ymddygiad gwael ac roedd gormod o swyddogion yn 
brin eu hawdurdod. Dywedodd un swyddog wrthym: 'Rydym yn goddef pethau yma na 
fyddwn fyth yn caniatáu i’m plant eu gwneud gartref’. Roedd bechgyn yn aml yn anwybyddu 
staff pan oeddent yn cael eu herio gydag ychydig iawn o ganlyniad. Nid oedd rheolwyr uwch 
yn bresennol yn gyson ar unedau preswyl i fodelu safonau disgwyliedig o ymddygiad. Er hyn 
gwelom rai rhyngweithiau a pherthynas dawel a gofalgar rhwng bechgyn ac roedd staff 
arbenigol yn dda’n gyffredinol.  

2.10 Yn ddamcaniaethol roedd gan bob bachgen weithiwr allweddol, ond yn ein harolwg 
dywedodd 19% o fechgyn nad oeddent wedi cwrdd â’u gweithiwr allweddol. Roedd 
cofnodion yn dangos rhyngweithiau da rhwng gweithwyr allweddol a bechgyn, gyda 
thystiolaeth o staff yn ceisio eu deall a’u cefnogi. Fodd bynnag, nid oedd llawer o ryngweithiau 
a gofnodwyd yn digwydd yn ddigon aml. 

2.11 Roedd fforwm cymunedol misol yn cael ei gynnal i hysbysu ac ymgynghori â bechgyn. Roedd 
yr agenda’n cynnwys amrywiaeth eang o faterion perthnasol, ond roedd presenoldeb gan staff 
a bechgyn yn wael. Nid oedd pob mater a godwyd wedi eu hateb cyn diwedd y cyfarfod 
nesaf. Er enghraifft, ar adeg ein harolygiad nid oedd bechgyn yn gallu cael eu gwallt wedi ei 
dorri’n iawn, sefyllfa a oedd wedi bodoli am rai misoedd heb ei datrys. 

Argymhelliad 

2.12 Dylai rheolwyr ymchwilio a mynd i’r afael â chanfyddiadau negyddol bechgyn o 
staff. (Argymhelliad a ailadroddir 2.19) 
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Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y sefydliad yn dangos dull clir ac ystyrlon o gael gwared ar wahaniaethu, yn 
hyrwyddo canlyniadau teg ac yn meithrin perthynas dda, ac yn sicrhau nad yw’r un 
plentyn neu unigolyn ifanc yn cael ei anfanteisio’n annheg. Bod hyn wedi’i seilio ar 
brosesau effeithiol i nodi a datrys unrhyw anghydraddoldeb. Caiff anghenion amrywiol 
pob unigolyn ifanc eu nodi a'u hystyried: mae'r rhain yn cynnwys, ond nid ydynt yn 
gyfyngedig i, gydraddoldeb hil, cenedligrwydd, crefydd, anabledd (gan gynnwys 
anableddau ac anawsterau meddyliol, corfforol a dysgu), rhyw, materion trawsrywiol a 
chyfeiriadedd rhywiol. 

Rheolaeth strategol 

2.13 Roedd rheolaeth strategol ac arweinyddiaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth yn dal yn wan. 
Nid oedd polisi neu gynllun gweithredu i sicrhau canlyniadau cyfartal ledled yr uned. Roedd 
strategaeth cydraddoldeb ledled y carchar yn cael ei hail ddrafftio ond nid oedd digon o 
sylw’n cael ei roi i’r uned. Nid oedd unrhyw eitem agenda sefydlog ar gyfer y boblogaeth iau 
yng nghyfarfodydd y tîm cydraddoldeb a oedd yn cael eu cynnal bob dau fis. Ychydig o’r 
adroddiad cydraddoldeb misol manwl oedd yn canolbwyntio ar brofiad a thriniaeth bechgyn. 
Nid oedd adnabod nodweddion gwarchodedig yn ddigon cadarn. Nid oedd y sefydliad yn 
gallu rhoi nifer y bechgyn i ni a oedd yn hoyw ac yn ddeurywiol neu’r rhai hynny ag anabledd. 
Nid oedd offeryn monitro cydraddoldeb Gwasanaeth Prawf a Charchardai Ei Mawrhydi 
(HMPSS) yn cael ei ddefnyddio i fynd i’r afael â thriniaeth anghyfartal neu fynediad i’r drefn yn 
yr uned. 

2.14 Adroddwyd am chwe digwyddiad anffafriaeth yn y chwe mis diwethaf o gymharu â 28 yn yr 
arolygiad diweddaf. Adolygom bum ymchwiliad; nid oedd modd dod o hyd i’r chweched. 
Roedd y pump yn cynnwys gwahaniaethu ar sail hil: roedd tri wedi’u cefnogi a dau wedi’u 
gollwng. Roedd ymchwiliadau’n drwyadl ac roedd bechgyn a staff a oedd wedi cymryd rhan 
yn y digwyddiadau’n cael eu cyfweld a’u herio os oeddent yn cymryd rhan mewn 
ymchwiliadau a gefnogwyd. Roedd cyfarwyddwr y carchar yn adolygu pob ymchwiliad i 
ddigwyddiadau gwahaniaethu.  

2.15 Roedd ymgynghori â grwpiau gwarchodedig yn elfennol. Nid oedd grwpiau amrywiaeth 
cymunedol yn mynychu’r uned i gefnogi bechgyn fel yr oeddent yn ei wneud ar safle’r 
oedolion. Roedd bechgyn a oedd yn mynychu dosbarthiadau dinasyddiaeth yn dysgu am 
amrywiaeth a chydraddoldeb (gweler paragraff 3.36). 

Argymhellion 

2.16 Dylid cynnal cyfarfod rheoli cydraddoldeb rheolaidd i sicrhau bod polisi, cynllunio 
ac ymgynghori’n effeithiol, yr eir i’r afael â chanfyddiadau ac anghenion bechgyn, 
ac yr ystyrir data monitro cynhwysfawr.(Argymhelliad a ailadroddir 2.28) 

2.17 Dylid gwella ymgysylltiad gan uned y bobl ifanc â grwpiau amrywiaeth 
cymunedol i’r lefel sy’n cael ei gyflawni gan y carchar i oedolion. (Argymhelliad a 
ailadroddir 2.29) 
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Anghenion amrywiol 

2.18 Roedd chwe deg pedwar y cant o'r boblogaeth yn wyn ac roedd 36% o gefndir du ac ethnig 
lleiafrifol. Ar y cyfan, ni siaradodd bechgyn â ni am wahaniaethu uniongyrchol. Yn ein harolwg, 
dywedodd 100% o fechgyn du ac ethnig lleiafrifol eu bod wedi derbyn mân adroddiad yn 
erbyn 38% o fechgyn gwyn, a dywedodd 93% o gymharu â 44% eu bod wedi bod trwy’r 
broses ddyfarnu. Nid oedd rheolwyr yn gallu rhoi unrhyw ddata i ni i gadarnhau neu herio’r 
canfyddiad hwn. Ers ein harolygiad diwethaf, roedd rheolwyr uned wedi gwneud ymdrechion 
i ymgynghori â bechgyn du ac ethnig lleiafrifol, Sipsi, Romani a Theithwyr. Fodd bynnag, un 
neu ddau o fechgyn oedd yn mynychu’r cyfarfodydd hyn ac ychydig o werth a ddysgwyd 
ganddynt. 

2.19 Roedd dau fachgen yn wladolion tramor a oedd yn cael eu dal adeg yr arolygiad. Nid oedd y 
polisi cenedlaethol ledled y carchar yn delio’n ddigonol ag anghenion gwladolion tramor ifanc 
ac nid oedd wedi ei ddiweddaru. Roedd credyd ffôn ychwanegol yn cael ei roi i fechgyn oedd 
yn wladolion tramor i gadw cysylltiadau teuluol dramor. Roedd gan staff yr uned 
ymwybyddiaeth gyfyngedig o ddangosyddion masnachu pobl. 

2.20 Roedd saith o fechgyn Mwslimaidd ac, er na ddaethom o hyd i dystiolaeth fod y grŵp hwn yn 
cael ei drin yn annheg, roedd y trefniadau gwael ar gyfer gweddïau dydd Gwener wedi dal 
heb eu newid ers ein harolygiad diwethaf (gweler paragraff 2.25). 

2.21 Ni ymatebodd rheolwyr i’n cais am restr o fechgyn ag anabledd. Nid oedd unrhyw gelloedd 
wedi’u haddasu ar gyfer bechgyn ag anabledd corfforol, er nad oeddem yn ymwybodol o 
unrhyw un a oedd angen cell o’r fath ar adeg ein harolygiad. Daethom o hyd i un cynllun byw 
a gefnogir ar gyfer bachgen â dyslecsia a oedd o safon gymharol dda. 

2.22 Nid oedd unrhyw fechgyn trawsryweddol yn cael eu dal ar adeg ein harolygiad ac nid oedd 
staff yn gallu cofio am neb yn y gorffennol. Nid oedd polisi a gweithdrefnau’r carchar ar gyfer 
carcharorion trawsryweddol wedi ei deilwra i uned y bobl ifanc ac nid oedd wedi ei 
ddiweddaru yn dilyn cyfarwyddyd y Gwasanaeth Carchardai newydd ar ofal a rheolaeth 
troseddwyr trawsryweddol. 

2.23 Dywedodd rheolwyr y byddai’n anodd i fechgyn ifanc hoyw neu ddeurywiol i ddatgan eu 
cyfeiriadedd rhywiol i fechgyn eraill. Nid oedd rheolwyr yn ymwybodol o unrhyw fechgyn 
hoyw neu ddeurywiol ar yr uned. 

Ffydd a gweithgarwch crefyddol 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn gallu ymarfer eu crefydd. Bod gan y gaplaniaeth ran lawn ym 
mywyd y sefydliad ac yn cyfrannu at ofal, cymorth ac ailsefydlu cyffredinol pobl ifanc. 

2.24 Roedd cofnodion yr uned yn dangos nad oedd gan 60% o fechgyn unrhyw grefydd, roedd 
24% yn Gristnogion ac roedd 16% yn Foslemiaid. Roedd y gaplaniaeth yn dal i ddarparu 
gwasanaethau ffydd a chefnogaeth fugeiliol dda. Roedd aelod o’r gaplaniaeth yn ymweld â’r 
uned bob dydd. Roedd caplaniaid yn cofnodi materion a godwyd gan fechgyn mewn log a 
oedd yn hygyrch i gaplaniaid eraill yn unig. Nid oedd pob un o’r cofnodion hyn yn cael 
eu copïo ar gofnodion P-NOMIS i sicrhau bod y wybodaeth yn hygyrch i amrywiaeth 
ehangach o staff.  

2.25 Roedd dau gaplan Moslemaidd yn unig i wasanaethu uned y bobl ifanc yn ogystal â’r carchar i 
oedolion. Roedd hyn yn golygu nad oedd bechgyn Moslemaidd yn gallu mynychu gwasanaeth 
ddydd Gwener lle gallent weld y caplan Moslemaidd wyneb yn wyneb. Yn lle hynny, roeddent 
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yn ymgynnull yn y capel ar gyfer gweddïau tra roedd y caplan Moslemaidd yn arwain y 
gwasanaeth yn ystafell ffydd y byd ac roedd ei eiriau’n cael eu trosglwyddo i’r capel drwy 
feicroffon ac uchelseinyddion. Roedd hyn yn galluogi’r bechgyn a’r carcharorion oedd yn 
oedolion i gael eu cadw ar wahân. Roedd dau gaplan Moslemaidd pellach wedi’u penodi ac 
roeddent yn aros am gliriad diogelwch. Roedd grŵp trafod Moslemaidd wythnosol yn cael ei 
gynnal ar yr uned. Nid oedd bechgyn oedd yn Gristnogion yn gallu mynychu’r capel ar ddydd 
Sul ond roeddent yn mynychu gwasanaeth eciwmenaidd ar ddydd Iau roedd Catholigion a 
Phrotestaniaid yn mynychu gyda’i gilydd. Roedd capel y carchar yn addas i’r diben ond roedd 
ystafell ffydd y byd yn llwm er bod carped ynddi. Nid oedd caplan Bwdhaidd o hyd. 

Argymhelliad 

2.26 Dylai mynediad i wasanaethau ffydd priodol fod yn gyfartal i fechgyn ac oedolion 
yn y Parc. 

Cwynion 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod gweithdrefnau cwyno effeithiol mewn grym ar gyfer plant a phobl ifanc, sy’n hawdd 
eu cyrchu a'u defnyddio ac maent yn darparu ymatebion amserol. Mae plant a phobl 
ifanc yn derbyn yr help sydd ei angen arnynt i wneud cwyn. Mae plant a phobl ifanc yn 
teimlo’n ddiogel rhag ôl-effeithiau wrth ddefnyddio’r gweithdrefnau hyn ac yn 
ymwybodol o weithdrefn apelio.  

2.27 Yn ystod y chwe mis blaenorol, 18 o gwynion yn unig a gyflwynwyd, llai nag yn ein harolygiad 
diwethaf a chwarter y nifer rydym yn ei nodi mewn sefydliadau eraill. Roedd ffurflenni 
cwyno’n cael eu harddangos mewn modd di-drefn ac nid oedd ffurflenni apelio ar gael. Roedd 
ffurflen gwyno safonol y gwasanaeth carchar yn cael ei defnyddio nad oedd yn briodol o ran 
oedran ac roedd blychau cwynion yn rhy agos at ddesgiau swyddogion. Roedd y rhan fwyaf o 
ymatebion yn hawdd eu darllen ac yn gwrtais, er bod rhai’n anystyriol a diystyriol. Roedd 
ymddiheuriadau a iawndal yn cael eu cynnig pan y bo’n briodol. Yn ein harolwg, dywedodd 
traean y bechgyn yn unig a oedd wedi gwneud cwyn ei bod wedi’i datrys yn deg. 5% yn unig o 
gwynion ledled safle’r oedolion yn ogystal â’r uned pobl ifanc oedd yn cael eu sicrhau o ran 
ansawdd a oedd yn golygu mewn gwirionedd mai ychydig iawn o atebion i gwynion y bechgyn 
a oedd yn debygol o gael eu sicrhau o ran ansawdd.  

Argymhelliad 

2.28 Dylid ymchwilio pob cwyn yn drylwyr a dylai gweithdrefnau sicrhau ansawdd 
sicrhau y cynhwysir ymatebion digonol i gwynion bechgyn. 

Hawliau cyfreithiol 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi gan staff y sefydliad i ddefnyddio eu hawliau 
cyfreithiol heb rwystr. 

2.29 Esboniwyd statws a hawliau cyfreithiol bechgyn iddynt yn ystod y sesiwn ymsefydlu, gan 
gynnwys trefniadau rhyddhau’n gynnar ac yn hwyr i fechgyn oedd o dan orchymyn cadw a 
hyfforddi. Roedd bechgyn a oedd wedi’u remandio yn cael eu cefnogi i wneud cais am 
fechnïaeth, ac roeddent yn derbyn adolygiadau rheolaidd a oedd yn hysbysu eu cynlluniau 
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rheolaeth ar remánd. Roedd ganddynt yr un mynediad i drefn a gweithgareddau â bechgyn 
oedd wedi’u dedfrydu. Roedd gan fechgyn oedd wedi’u dedfrydu y cyfle i apelio. Roedd 
gweithwyr achos yn hwyluso galwadau ffôn am ddim i fechgyn i ymgynghorwyr cyfreithiol. 

2.30 Roedd ymweliadau cyfreithiol yn cael eu cynnal mewn ystafelloedd preifat ar y prif safle. 
Roedd staff yr uned yn hebrwng bechgyn i ac o ymweliadau cyfreithiol ac yn aros gerllaw yn 
ystod yr ymweliad. Roedd trefniadau’n cael eu trefnu’n dda fel bod gan fechgyn oedolyn 
priodol yn bresennol os oeddent yn cael eu cyfweld gan yr heddlu. 

Gwasanaethau iechyd 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod gwasanaethau iechyd yn gofalu am blant a phobl ifanc ac sy'n asesu a chwrdd â'u 
hanghenion iechyd tra yn y ddalfa ac sy'n hyrwyddo parhad iechyd a gofal cymdeithasol 
wedi'u rhyddhau. Bod safon y gwasanaeth iechyd a ddarperir yn cyfateb i'r hyn y gallai 
plant a phobl ifanc ddisgwyl ei derbyn mewn man arall yn y gymuned. 

Trefniadau llywodraethu 

2.31 Roedd G4S Health (UK) Ltd yn parhau i ddarparu gwasanaethau iechyd. Roedd cydweithio 
rhwng y darparwr iechyd, y carchar a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn parhau’n dda. Roedd 
y bwrdd partneriaeth chwarterol lle roedd presenoldeb yn dda yn mynd i’r afael â meysydd 
allweddol. Nid oedd asesiad anghenion iechyd 2014 wedi’i ddiweddaru. Roedd digwyddiadau 
a chwynion o’r uned pobl ifanc yn cael eu cyfuno â’r rhai hynny o garchar yr oedolion, gan 
leihau’r cyfle i ddefnyddio’r gwersi a ddysgwyd yn systematig. Nid oedd mecanwaith ar gyfer 
derbyn adborth gan fechgyn am wasanaethau iechyd, oni bai am y grwpiau ymgynghori 
generig nad oedd yn ddigonol i hysbysu darparu gwasanaeth yn effeithiol. Roedd y darparwr 
iechyd wedi cwblhau hunan-archwiliad o ddarpariaeth gwasanaeth iechyd ar yr uned ym mis 
Mai 2016 ac roedd yn mynd i’r afael â diffygion a nodwyd. 

2.32 Roedd rheolaeth glinigol yng nghanolfan gofal iechyd y carchar yn parhau’n dda. Roedd rôl 
arweinyddiaeth yn yr uned gan nyrs uwch ers Awst 2016, ond roedd yn rhy gynnar i asesu’r 
effaith. Roedd y carchar yn darparu gwasanaeth nyrsio 24 awr. Roedd nyrs iechyd meddwl 
benodedig yn yr uned o ddydd Llun i ddydd Gwener o 7.30am i 4.30pm, ac roedd nyrsys o’r 
tîm ehangach yn mynychu’r uned ar adegau eraill. 

2.33 Yn ein harolwg, dywedodd 53% y bechgyn fod ansawdd y gwasanaethau iechyd yn dda ac 
roedd hyn yn cael ei adlewyrchu gan y rhan fwyaf o fechgyn y siaradom â nhw. Roedd yn 
hawdd adnabod staff iechyd ac roedd y rhyngweithiau a arsylwyd gennym yn dda. Roedd 
hyfforddiant yn cael ei reoli’n dda ac roedd mynediad yn foddhaol. Roedd nyrs yr uned a 
phob nyrs uwch wedi’u hyfforddi’n briodol mewn diogelu plant hyd at lefel tri. Roedd cymryd 
goruchwyliaeth yn amrywiol, ond yn ddigonol. Roedd ystod o bolisïau’n benodol i’r uned. 
Roedd cydsyniad a gallu’n cael eu gwirio’n gyson cyn ymyriadau. Roedd y rhan fwyaf o 
gofnodion clinigol a chynlluniau gofal a archwiliwyd gennym yn dda ac roeddent wedi eu 
cadw’n ddiogel.  

2.34 Yn ein dau arolygiad blaenorol, nodwyd gennym nad oedd yr ystafell gofal iechyd ar yr uned 
yn cwrdd â safonau rheoli haint. Nid oedd hyn wedi newid. Roedd ystafell newydd i 
weinyddu meddyginiaeth yn cael ei sefydlu ond roedd oedi difrifol i’w gweithredu ac nid oedd 
dyddiad cwblhau cynlluniedig. 

2.35 Roedd gan staff iechyd fynediad da i offer mewn argyfwng. Roedd gweithdrefnau gwirio yn y 
prif garchar wedi gwella, er i ni ddod o hyd i eitemau a oedd wedi dod i ben ym mag yr uned 
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er gwaethaf gwiriadau rheolaidd. Aethpwyd i’r afael â hyn yn syth pan soniom amdano. 
Roedd pob swyddog wedi’i hyfforddi mewn cymorth cyntaf ac yn deall y system cod 
meddygol brys. Roedd ambiwlansiau’n cael eu galw’n syth mewn argyfwng. 

2.36 Roedd ffurflenni cwyno’r carchar yn cael eu defnyddio, ond roedd bechgyn yn cael eu 
cynghori i’w rhoi i mewn i amlenni cyfrinachol ac roeddent yn cael eu rheoli’n briodol gan 
staff iechyd. Roedd tair cwyn wedi eu derbyn ers ein harolygiad diwethaf. Roedd ymatebion 
yn fuan ac yn gwrtais, ond nid oedd dim un o’r ymatebion yr edrychom arnynt yn mynd i’r 
afael â’r materion yn ddigonol. 

2.37 Roedd hyrwyddo iechyd yn cael ei gynnal yn ystod apwyntiadau iechyd unigol, ond nid oedd 
ymgyrchoedd hyrwyddo iechyd systematig. Roedd mynediad i imiwneiddio a sgrinio iechyd 
rhywiol yn dda. Roedd condomau ar gael, ond roeddent yn cael eu hysbysebu’n wael. 

Argymhellion 

2.38 Dylai gwasanaethau iechyd gael eu hysbysu gan asesiad iechyd, lles a gofal 
cymdeithasol diweddar ac adborth rheolaidd gan y bechgyn. 

2.39 Dylai pob maes clinigol fod yn ddiogel ac yn cydymffurfio’n llawn â chanllawiau 
rheoli haint.(Argymhelliad a ailadroddwyd 2.74) 

2.40 Dylid sicrhau gweithgarwch hyrwyddo iechyd systematig wedi’i gysylltu ag 
ymgyrchoedd iechyd cenedlaethol a lleol perthnasol. 

Darparu gofal (iechyd corfforol) 

2.41 Roedd carcharorion newydd gyrraedd yn cael eu hasesu’n syth gan nyrs ac roedd 
atgyfeiriadau priodol yn cael eu gwneud. Roedd cysylltiadau â’r gymuned yn dda. Dylai 
bechgyn fod wedi derbyn asesiadau CHAT (offeryn asesu iechyd cynhwysfawr) yn ystod y 10 
niwrnod canlynol. Roedd nyrs yr uned yn cwblhau’r rhan fwyaf o asesiadau iechyd meddwl a 
chamddefnyddio sylweddau’n syth. Roedd nyrsys cyffredinol ac anabledd dysgu’n cael eu 
neilltuo i gwblhau’r asesiadau corfforol a niwroanabledd dros y Sul. Fodd bynnag, roedd 
llwyth gwaith uchel yng ngharchar yr oedolion yn golygu bod oedi yn achos y rhan fwyaf a 
nodwyd sawl enghraifft gennym lle roedd yr un neu’r ddau heb eu cwblhau sawl mis ar ôl i’r 
bechgyn gyrraedd. 

2.42 Roedd bechgyn yn gofyn am wasanaethau gan ddefnyddio’r ciosg gwybodaeth. Roedd yr 
amrywiaeth o wasanaethau sylfaenol yn briodol. Roedd gwasanaethau yn y brif adran iechyd 
ar agor yn unig i’r uned rhwng 9 a 10am ddydd Llun i ddydd Gwener. Roedd amserau aros ar 
gyfer pob gwasanaeth felly’n fyr iawn ac roedd bechgyn yn siarad yn gadarnhaol am fynediad. 
Roedd peidio â mynychu apwyntiadau’n uchel, ond roedd yn cael ei fonitro. Roedd 
apwyntiadau brys ar gael bob dydd. Roedd yr un meddyg teulu ar gael yn ystod y dydd ac 
allan o oriau, a oedd yn rhoi cysondeb gofal. 

2.43 Roedd bechgyn â chyflyrau iechyd cronig yn cael eu hadolygu’n rheolaidd gan y nyrsys practis 
yn y brif adran iechyd. Roedd mynediad i apwyntiadau allanol yn dda a phrin iawn oedd yr 
adegau pan oeddent yn cael eu canslo. 
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Argymhelliad 

2.44 Dylid cwblhau pob asesiad offeryn asesu iechyd cynhwysfawr o fewn y ffrâm 
amser ofynnol. 

Fferylliaeth 

2.45 Roedd meddyginiaethau’n cael eu cyflenwi’n syth gan y fferyllfa yn y carchar ac roedd lefelau 
presgripsiynu’n isel ac yn briodol i’r oedran. Roedd meddyginiaethau’n cael eu cyflenwi ar sail 
claf a enwyd mewn dognau wedi’u pecynnu o flaen llaw. Roedd hysbysebion yn cael eu 
harddangos yn hysbysebu mynediad at y fferyllydd i gael cyngor. 

2.46 Roedd pob meddyginiaeth, ac eithrio paratoadau lleol, anadlwyr a thriniaethau yn lle nicotin, 
yn cael eu gweinyddu fel pethau i’w cymryd o dan oruchwyliaeth i sicrhau ymlyniad. Roedd y 
polisi mewn meddiant yn gyfredol ac roedd asesiadau risg yn cael eu cwblhau fel y bo angen. 

2.47 Roedd cyffuriau a reolwyd yn cael eu gweinyddu yn y brif adran iechyd. Roedd pob 
meddyginiaeth arall yn cael ei gweinyddu o ystafelloedd iechyd yr uned deirgwaith y dydd. 
Nid oedd y naill ystafell na’r llall yn addas i’r diben hwn (gweler paragraff 2.34). Roedd 
amseru gweinyddu meddyginiaeth gyda’r hwyr yn fwy cyson na’r hyn a adroddwyd gennym yn 
flaenorol. Roedd meddyginiaeth gyda’r nos yn cael ei gweinyddu ar yr adeg gywir. 

2.48 Roedd meddyginiaethau’n cael eu cadw yn yr uned triniaeth yn fwy diogel ac yna’n cael eu 
cludo i’r bechgyn mewn bagiau siopa, nad oeddent yn ddiogel. Fodd bynnag, roedd bagiau 
newydd y gellid eu cloi i’w defnyddio ledled y carchar wedi cyrraedd yn ystod yr arolygiad. 
Roedd swyddogion yn goruchwylio gweinyddu’n effeithiol. 

2.49 Gallai nyrsys weinyddu amrywiaeth fach o feddyginiaethau heb bresgripsiwn gan feddyg teulu, 
ond roedd carcharorion newydd gyrraedd yn aml yn profi oedi i gael mynediad i therapi yn 
lle nicotin nad oedd ar gael heb bresgripsiwn. 

Argymhelliad 

2.50 Dylid darparu cynnyrch yn lle nicotin yn syth, gan gynnwys ar ddiwrnod cyrraedd 
os oes gofyn. 

Deintyddiaeth 

2.51 Roedd y darparwr deintyddol ‘Time for Teeth’ yn darparu sesiynau deintyddol deirgwaith yr 
wythnos. Roedd gan fechgyn fynediad i’r amrywiaeth lawn o wasanaethau ac roeddent yn cael 
eu hatgyfeirio’n allanol ar gyfer gwasanaethau orthodontig. Yn ein harolwg, dywedodd 51% o 
fechgyn yn erbyn y cymharydd o 25% ei bod yn hawdd gweld deintydd. Roedd amserau aros 
yn parhau'n fyr o dan wythnos. Roedd hyrwyddo iechyd y geg yn cael ei gwblhau'n ystod 
apwyntiadau. Roedd cadw cofnodion yn dda iawn. Roedd y llawr wedi’i ddifrodi yn 
ystafelloedd y ddeintyddfa wedi’i drwsio ac roedd yr ystafelloedd yn aros yn rhagorol. Roedd 
offer wedi’u cynnal a’u cadw’n briodol. 

Darparu gofal (iechyd meddwl) 

2.52 Yn ein harolwg, adroddodd traean y bechgyn am faterion iechyd meddwl, er mai 7% yn unig a 
ddywedodd eu bod yn derbyn help yn erbyn y cymharydd o 55%. Nodwyd gennym yn 
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gyffredinol fod y gofal a roddwyd yn aros yn dda ond bod amrywiaeth yr ymyriadau’n rhy 
gyfyngedig. 

2.53 Roedd chwech o staff gweithredol yr uned (11%) wedi derbyn hyfforddiant ymwybyddiaeth 
iechyd meddwl ers ein harolygiad diwethaf. Nid oedd polisi gweithredol clir o hyd ar gyfer y 
gwasanaeth iechyd meddwl, er eu bod yn mynd i’r afael ag ef ac roedd siart lif atgyfeirio. 

2.54 Roedd pryderon iechyd meddwl yn cael eu nodi’n syth trwy’r sgriniau mynediad amrywiol a 
chydweithio effeithiol rhwng staff y carchar a iechyd. Roedd nyrs yr uned yn nyrs iechyd 
meddwl gofrestredig ac roedd ganddi lwyth gwaith bach o tua thri i bump o fechgyn. Roedd 
cyfleoedd ar gyfer ymyriadau un i un rheolaidd yn cael eu cyfyngu gan ymrwymiadau gwaith 
eraill. 

2.55 Roedd y Gwasanaeth Ymgynghori a Thriniaeth Adolesent Fforensig o fwrdd Iechyd Prifysgol 
Cwm Taf yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl arbenigol. Roeddent yn cefnogi 10 o 
fechgyn ar adeg ein harolygiad. Roedd angen cefnogaeth ar lawer o’r bechgyn ar gyfer 
anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd. Roedd prif nyrs yn cynnal clinig wythnosol 
ac roedd seiciatrydd yn bresennol bob pythefnos. Roedd amserau aros yn fyr ac roedd 
bechgyn yn cael eu gweld yn rheolaidd, er nad oedd mynediad i ymyriadau. O fis Ionawr 
2017, roedd nifer y clinigau nyrs yn cynyddu i 10 bob pythefnos ac roedd seicolegydd yn cael 
ei recriwtio. Nid oedd unrhyw fachgen wedi ei atgyfeirio i therapi iaith a lleferydd i gefnogi 
canlyniadau iechyd meddwl ers ein harolygiad diwethaf. 

2.56 Roedd dau fachgen wedi’u trosglwyddo o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl ers ein harolygiad 
diwethaf, o fewn pedair a dwy wythnos o’u hasesu. 

Argymhelliad 

2.57 Dylai bechgyn gael mynediad i amrywiaeth briodol o ymyriadau iechyd meddwl 

Arlwyo 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn cael cynnig prydau amrywiol i gwrdd â'u gofynion unigol a 
chaiff y bwyd ei baratoi a'i weini'n unol ag arferion crefyddol a diwylliannol a rheoliadau 
diogelwch a hylendid bwyd. 

2.58 Roedd peth o’r bwyd a welom yn ddi-flas. Yn ein harolwg, 18% o fechgyn yn unig a 
ddywedodd fod y bwyd yn dda. Roedd y rhan fwyaf ohono’n cael ei baratoi y tu allan i’r 
carchar a’i dwymo yng nghegin adfywio’r carchar. Roedd brechdanau a thortilas yn cael eu 
paratoi oddi ar y safle. Ychydig iawn o fwyd oedd yn cael ei baratoi’n ffres gyda chawl wedi’i 
wneud o bowdr ac atchwanegiad o lysiau wedi’u rhewi. Roedd maint y dognau'n fawr ac nid 
oedd rhai bechgyn yn gallu bwyta eu holl fwyd a oedd yn cael ei daflu. Roedd ail ddogn yn 
cael ei roi i’r rhai hynny â chwant mwy am fwyd. Roedd y rhan fwyaf o fechgyn yn bwyta 
gyda’i gilydd, ond roedd yn siomedig nad oedd staff yn bwyta gyda nhw mwyach. Roedd hyn 
yn gyfle a gollwyd i fodelu ymddygiad cymdeithasol. 

2.59 Roedd y fwydlen ar gylch pedair wythnos dewis o flaen llaw. Roedd cinio canol dydd yn 
cynnwys pum dewis o frechdan, cawl a ffrwythau ffres. Roedd y cinio poeth gyda’r hwyr yn 
cynnwys chwe dewis, gan gynnwys opsiynau halal, fegan a llysieuol. Roedd ffrwythau ffres yn 
cael eu cynnig gyda’r hwyr. Roedd brecwast yn cael ei weini ar y diwrnod roedd yn cael ei 
fwyta ac roedd bechgyn yn cael tost a pheint o laeth ffres, rhywbeth rydym prin yn ei weld 
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mewn mannau eraill. Dros y Sul roedd bechgyn yn cael cinio canol dydd poeth yn lle 
brechdanau a chawl. 

2.60 Roedd trefniadau ymgynghori’n rhesymol o dda. Gallai bechgyn wneud sylwadau am y bwyd 
yn uniongyrchol wrth y rheolwr arlwyo gan ddefnyddio’r ciosgau gwybodaeth cyffwrdd â’r 
sgrin ar yr unedau. Fodd bynnag, nid oedd y rheolwr arlwyo’n mynychu’r fforwm cymunedol, 
lle roedd bechgyn yn codi mater y bwyd yn aml. 

2.61 Roedd chwe bachgen yn rhan o’r academi arlwyo ac roeddent yn astudio ar gyfer 
cymwysterau sylfaenol. Yn ystod ein harolygiad roeddent wedi coginio pryd Nadolig i bob un 
o'r bechgyn. 

Prynu nwyddau 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn gallu prynu amrywiaeth addas o nwyddau am brisiau 
rhesymol i gwrdd â’u hanghenion amrywiol, a gallant wneud hyn yn ddiogel. 

2.62 Gallai bechgyn brynu nwyddau’n rhwydd gan ddefnyddio’r ciosgau gwybodaeth cyffwrdd â’r 
sgrin, a oedd hefyd yn eu galluogi i wirio arian dyledus yn eu cyfrifon. Roedd amrywiaeth eang 
o nwyddau ar gael ac roedd llawer yn cael eu gwerthu ar bris i’w gymharu â’r 
archfarchnadoedd. Roedd pwrcasau i gyd yn cael eu rheoli yn y carchar ac nid oedd G4S 
wedi’i glymu i gytundeb cenedlaethol. Gallai rheolwyr lleol benderfynu ar gynnyrch a phrisiau 
penodol ar y cyd â rheolwr y Weinyddiaeth Gyfiawnder. Roedd mynediad i‘r siop yn fuan ar 
ôl cyrraedd wedi gwella ers ein harolygiad diwethaf. Yn ein harolwg, dywedodd 25% o’r 
bechgyn y gallent gael mynediad i siop y carchar o fewn 24 awr wedi cyrraedd yn erbyn y 
cymharydd o 8%. 
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Section 3. Gweithgarwch pwrpasol 

Amser y tu allan i’r gell 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser y tu allan i’w cell, gan gymryd 
rhan mewn gweithgareddau fel addysg, hamdden a diwylliant, saith niwrnod yr 
wythnos.6 

3.1 Roedd amser y tu allan i’r gell yn well mewn sawl sefydliad cymaradwy ond yn waeth nag yn 
yr arolygiad blaenorol. Yn ein gwiriadau cofrestr nodwyd gennym fod 29% o’r bechgyn 
wedi’u cloi yn eu celloedd yn ystod y dydd, a oedd yn wael. Yn ddamcaniaethol, gallai’r un 
neu ddau o fechgyn ar lefel platinwm y cynllun gwobrwyo dreulio mwy nag 11 awr y dydd y 
tu allan i’w cell a gallai bechgyn ar y lefel pres dreulio mwy na wyth awr y tu allan i’w cell 
dros y Sul. Yn weithredol, roedd gormod o fechgyn o dan glo. Roedd staff yn gwybod am 
bedwar o fechgyn a oedd yn hunan-ynysu ac roedd rhai’n ceisio eu cael allan o’u celloedd 
ond gyda fawr o lwyddiant. Yn ogystal, nodwyd bechgyn eraill gennym a oedd yn ynysu eu 
hunain mewn ffyrdd amrywiol (gweler paragraffau1.25 a 1.71).  

3.2 Gallai bechgyn fynd y tu allan o leiaf deirgwaith y diwrnod ond roedd y rhai hynny a oedd yn 
mynd allan yn dewis sefyll o gwmpas yn hytrach na defnyddio’r offer ymarfer corff a 
ddarparwyd. Roedd y rhan fwyaf yn treulio amser cymdeithasu’n eistedd o gwmpas, er bod 
staff wedi trefnu cystadlaethau tenis bwrdd. Roedd gan fechgyn ar lefel uchaf y cynllun 
gwobrwyo ystafell gymdeithasu benodedig gyda rhai gweithgareddau ychwanegol. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
6 Mae amser y tu allan i'r gell, yn ogystal â 'gweithgarwch pwrpasol', yn cynnwys unrhyw adeg y mae plant a phobl ifanc y 

tu allan i'w celloedd i gymdeithasu neu ddefnyddio cyfleusterau cymunedol i gael cawod neu wneud galwadau ffôn. 
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Addysg, dysgu a sgiliau 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod pob plentyn ac unigolyn ifanc yn ymgysylltu’n dda ag addysg, dysgu a sgiliau sy’n eu 
galluogi i fagu hyder a phrofi llwyddiant. Bod disgwyliadau plant a phobl ifanc yn uchel. 
Bod plant a phobl ifanc yn cael eu hannog a’u galluogi i wneud cynnydd yn eu dysgu a’u 
datblygiad personol a chymdeithasol i gynyddu eu cyflogadwyedd a’u helpu i fod yn 
ddysgwyr llwyddiannus wrth iddynt ddychwelyd i’r gymuned ehangach. Bod addysg, 
dysgu a sgiliau o ansawdd uchel, yn darparu her ddigonol i blant a phobl ifanc ac yn eu 
galluogi i ennill cymwysterau ystyrlon. 

3.3 Gwnaeth Estyn7 yr asesiadau canlynol am y ddarpariaeth dysgu a sgiliau a gwaith: 
 
Effeithiolrwydd cyffredinol dysgu a sgiliau a gwaith:   Da 

 
Canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn dysgu a sgiliau a gweithgareddau 
gwaith:         Da 

 
Ansawdd gweithgareddau dysgu a sgiliau a gwaith, gan gynnwys ansawdd yr addysgu, 
hyfforddiant, dysgu ac asesu:      Digonol                   

 
 

Effeithiolrwydd arweinyddiaeth a rheolaeth ar weithgareddau dysgu a sgiliau a gwaith: Da 

Rheolaeth ar addysg a dysgu a sgiliau 

3.4 Yn ystod yr arolygiad, roedd 46 o fechgyn yn yr uned. Roedd 54 o leoedd ar gyfer addysg 
academaidd a galwedigaethol. 

3.5 Ers yr arolygiad diwethaf, roedd effeithiolrwydd tîm rheoli uned addysg pobl ifanc wedi'i 
adolygu. Roedd mesurau priodol wedi’u cymryd i gryfhau rheolaeth weithredol yr uned wrth 
benodi rheolwr cwricwlwm newydd ym mis Hydref 2016. Roedd hyn wedi gwella morâl staff 
yn barod. Roedd tri aelod o staff addysgu newydd wedi’u penodi, dau o’r rhai hynny’n aros i 
gael cliriad diogelwch. 

3.6 Roedd cydweithio da rhwng tîm yr uned addysg a’r ddarpariaeth addysg oedolion. Roedd 
trefniadau cyflenwi ar gyfer absenoldeb staff wedi gwella, gan sicrhau gwell dilyniant o ran 
mynediad i ac ymgysylltu ag addysg. Mewn ychydig o achosion, nid oedd y cyflenwi’n paru â’r 
pynciau roedd bechgyn yn eu dysgu. Er hynny, roeddent yn mwynhau’r dosbarthiadau ac yn 
gwneud cynnydd tuag at eu hamcanion dysgu. 

3.7 Roedd y carchar wedi cefnogi staff yn dda i’w helpu i fewnosod datblygu sgiliau llythrennedd i 
mewn i’w cynllunio gwersi. Roedd partneriaeth ddefnyddiol wedi’i datblygu gyda choleg lleol 
a fyddai’n cynnig cefnogaeth ychwanegol i athrawon fewnosod llythrennedd a rhifedd i mewn 
i’w gwersi o fis Ionawr 2017. 

                                                                                                                                                                      
7 Cynhelir arolygiad o ddarpariaeth safonau addysg a safonau addysgol yn ogystal â hyfforddiant galwedigaethol mewn 

Sefydliadau Troseddwyr Ifanc i bobl ifanc gan Estyn, swyddfa Arolygiaeth Addysg a Hyfforddiant Ei Mawrhydi yng 
Nghymru, gan weithio o dan gyfarwyddyd cyffredinol Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi. Mae Estyn yn annibynnol o, 
ond wedi’i gyllido gan, Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Pwrpas Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a 
hyfforddiant yng Nghymru. 
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3.8 Roedd yr uned addysg wedi adolygu cynllunio cwricwlwm ac wedi adolygu amserlenni 
opsiynau i fechgyn. Roedd hyn wedi gwella cysondeb nifer y gwersi ar gyfer pob llwybr. 

3.9 Roedd y tîm addysg wedi datblygu partneriaethau gyda dau ddarparwr addysg yn y gymuned 
gyda’r nod o ehangu’r amrywiaeth o gymwysterau galwedigaethol a lleihau aildroseddu. 
Roedd gweithdrefnau i fonitro ansawdd y ddarpariaeth wedi eu gwella. Roedd yn rhy gynnar i 
werthuso effaith y partneriaethau hyn. 

3.10 Roedd systemau i gasglu a dadansoddi data wedi’u hen sefydlu. Roedd data’n cael eu 
defnyddio’n effeithiol gan reolwyr i fonitro perfformiad cyffredinol yr uned yn erbyn 
canlyniadau blaenorol ac i nodi tueddiadau. Roedd yr uned yn perfformio’n dda yn erbyn ei 
dangosyddion perfformiad allweddol. Roedd cyfarfodydd rheolaidd gyda staff i drafod 
perfformiad, ond roedd cyfarfodydd tîm i fonitro cynnydd bechgyn unigol heb eu datblygu'n 
ddigonol. 

3.11 Roedd cyfraddau cyrhaeddiad yn foddhaol ac yn dangos gwelliant cyson yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, nid oedd yr uned yn meincnodi cyfraddau cyrhaeddiad 
dysgwyr bellach yn erbyn y rhai hynny mewn sefydliadau addysg eraill. 

3.12 Roedd rheolwyr yn defnyddio dadansoddiad data’n dda i hysbysu hunan-asesiad. Roedd yr 
adroddiad hunan-asesu’n llawn gwybodaeth ac yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth o 
lygad y ffynnon. Roedd yn nodi meysydd i’w datblygu ac yn defnyddio’r rhain i hysbysu 
cynllunio datblygu ansawdd. 

3.13 Ar ormod o adegau, roedd swyddogion yn colli cyfleoedd i gydweithio â staff addysg i gefnogi 
ac annog bechgyn i wneud y defnydd gorau o addysg ac i wneud cynnydd. 

3.14 Roedd staff yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy raglenni dinasyddiaeth llawn 
gwybodaeth. 

Argymhellion 

3.15 Dylid cyflwyno cyfarfodydd tîm i adolygu cynnydd bechgyn ac i ddatblygu 
strategaethau tîm cyfan i gefnogi bechgyn unigol i gyflawni eu targedau dysgu. 

3.16 Dylid meincnodi cyfraddau cyrhaeddiad yn erbyn y rhai hynny mewn sefydliadau 
eraill. 

3.17 Dylai fod gan swyddogion y carchar rôl weithredol i helpu bechgyn i wneud 
cynnydd mewn addysg. 

Darpariaeth gweithgareddau 

3.18 Roedd y rhan fwyaf o fechgyn yn gallu cael mynediad i amrywiaeth dda o weithgareddau o 
fewn ychydig o ddiwrnod o’r ymsefydlu. 

3.19 Roedd anghenion y bechgyn yn cael eu nodi’n dda drwy gynlluniau addysg unigol manwl a 
oedd yn adlewyrchu’u dysgu blaenorol a’u dyheadau yn y dyfodol. 

3.20 Roedd gan fechgyn ddewis boddhaol o lwybrau dysgu a oedd yn cynnwys llythrennedd, 
rhifedd, addysg bersonol a chymdeithasol, dinasyddiaeth, coginio ac addysg gorfforol. Roedd 
amrywiaeth y pynciau galwedigaethol wedi gwella ac roedd disgwyl iddynt gynyddu ymhellach 
ym mis Ionawr 2017. Roedd y rhan fwyaf o fechgyn yn gallu mynychu’r llwybr a ddewiswyd 
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ganddynt. Roedd bechgyn a oedd wedi bod yn dilyn cwrs TGAU cyn dod i’r uned yn gallu 
parhau gyda’r cymwysterau hyn. 

3.21 Roedd yr adran yn cynnal asesiadau cychwynnol priodol o sgiliau llythrennedd a rhifedd. 
Roedd athrawon yn dilyn hyn gydag asesiad diagnostig priodol. Fodd bynnag, nid oedd 
canlyniadau asesu'n cael eu defnyddio’n ddigon da i hysbysu targedau campus byr ar gyfer 
dysgu ac nid oedd unrhyw gynllunio i sicrhau bod y sgiliau hyn yn cael eu datblygu mewn pob 
gwers ar draws y cwricwlwm. 

3.22 Roedd darpariaeth dda ar gyfer addysgu llythrennedd a rhifedd cyfrinachgar ac roedd y rhan 
fwyaf o diwtoriaid wedi dechrau ymgorffori datblygu’r sgiliau hyn i mewn i’w sesiynau prif 
ffrwd. Fodd bynnag, nid oedd y dull hwn yn cael ei weithredu’n gyson. 

3.23 Roedd strategaeth llythrennedd mewn grym, a oedd yn arwain staff i gefnogi bechgyn i wella 
eu darllen. Nid oedd dull cyffredin eto i ddatblygu sgiliau ysgrifennu a rhifedd. Roedd 
targedau ar gyfer y meysydd hyn yng nghynlluniau addysg bechgyn wedi gwella, ond nid 
oeddent wedi’u haddasu neu’n ddigon syml i fechgyn eu deall. Nid oedd monitro cynnydd 
tuag at dargedau tymor byr, cyraeddadwy yn y meysydd hyn yn ddigon systematig. 

3.24 Mewn sawl dosbarth, yn arbennig y rhai hynny ar ddechrau’r dydd ac ar ôl cinio, roedd 
prydlondeb yn wael. Cysylltwyd â bechgyn a oedd yn absennol o addysg yn gyson gan staff 
addysg ond gallai staff ar yr unedau fod wedi gwneud mwy i annog prydlondeb. 

Argymhellion 

3.25 Dylid sefydlu dull cyffredin i staff gefnogi datblygu sgiliau ysgrifennu a rhifedd. 
Dylai hyn gynnwys gweithdrefnau ar gyfer monitro cynnydd bechgyn unigol i 
gyrraedd targedau syml, tymor byr. 

3.26 Dylai pob tiwtor wneud llythrennedd a rhifedd yn rhan annatod o’u gwersi’n 
gyson ac yn effeithiol i fanteisio i’r eithaf ar ddatblygu’r sgiliau hyn. 

Ansawdd y ddarpariaeth 

3.27 Roedd bron pob athro a bachgen yn mwynhau perthynas gadarnhaol a chefnogol. Roedd un 
neu ddau o fechgyn yn gwrthod ymgysylltu ag addysg ffurfiol. Roedd staff addysg yn 
gweithio’n dda gyda’r bechgyn hyn ar yr uned breswyl, gan roi gwaith iddynt a’u galluogi i 
ennill cymwysterau. 

3.28 Roedd ansawdd yr addysgu’n dda. Roedd athrawon yn gosod amcanion clir i ddysgwyr 
ymhob gwers. Roeddent yn defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau addysgu, gweithgareddau a 
gynlluniwyd yn dda ac yn newid eu cynlluniau yn ystod sesiynau i fod yn addas ar gyfer 
anghenion oedd yn dod i’r amlwg. Roedd amrywiaeth o weithgareddau yn cadw diddordeb 
bechgyn ac yn annog trafodaethau adeiladol. 

3.29 Roedd pob athro’n defnyddio dulliau asesu anffurfiol yn dda i werthuso dealltwriaeth gwersi. 
Roedd cyflymder pob gwers yn dda. Mewn ychydig iawn o wersi, roedd cyfleoedd yn cael eu 
colli i helpu bechgyn i ddatblygu sgiliau datrys problemau. 

3.30 Roedd cynlluniau addysg unigol yn cynnwys gwybodaeth berthnasol ynghylch dulliau dysgu 
oedd yn well gan fechgyn a’u hanghenion. Roedd targedau llythrennedd yn cael eu haddasu i 
angen unigol. Fodd bynnag, nid oeddent yn cael eu haddasu i dargedau tymor byr, 
cyraeddadwy i ddatblygu a mesur sgiliau dysgwyr a’u helpu i nodi eu cynnydd. 
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3.31 Roedd athrawon yn marcio gwaith yn rheolaidd ac yn rhoi adborth calonogol a oedd yn 
adlewyrchu’r ymdrechion roedd bechgyn wedi eu gwneud. Fodd bynnag, yn y rhan fwyaf o 
achosion, roedd cyfleoedd i’w helpu i ddatblygu llythrennedd a rhifedd yn cael eu hesgeuluso. 

3.32 Roedd bron pob ystafell ddosbarth ag offer helaeth, ac yn arddangos adnoddau ysgogol ac 
enghreifftiau o waith bechgyn. Roedd un neu ddau o arddangosfeydd yn ddwyieithog ac yn 
dangos geiriau Cymraeg allweddol perthnasol i’r pynciau a addysgir. 

Cyflawniadau addysgol a galwedigaethol 

3.33 Roedd y rhan fwyaf o fechgyn yn mynychu’n dda ac yn cymryd rhan yn frwd mewn gwersi. 
Roeddent yn gwneud cynnydd da yn eu gwaith ac roedd sawl enghraifft o ddysgwyr yn 
ystyried addysg fel cam cadarnhaol tuag at leihau ymddygiad aildroseddu.  

3.34 Roedd pob bachgen a oedd wedi aros ar yr uned am chwe mis neu fwy wedi gwella eu 
llythrennedd a rhifedd o o leiaf un lefel. 

3.35 Roedd y rhan fwyaf o fechgyn yn ennill cymwysterau a oedd yn eu helpu i fynd ymlaen i 
lefelau uwch o addysg neu hyfforddiant ac yn eu paratoi ar gyfer gwaith. Roedd tiwtoriaid yn 
rhoi cefnogaeth dda i fechgyn a oedd ar fin trosglwyddo i’r carchar i oedolion i gynllunio eu 
datblygiad i gyfleoedd dysgu eraill. Roedd y rhan fwyaf o fechgyn yn cyrraedd eu nodau dysgu 
mewn pynciau galwedigaethol. Roeddent yn cynhyrchu gwaith ymarferol o ansawdd da mewn 
gwaith saer ac arlwyo. 

3.36 Roedd llawer o fechgyn yn gwneud cynnydd da mewn datblygiad personol a chymdeithasol, 
gan ddangos parch a gweithio’n gydweithredol yn y dosbarth. Roedd rhaglen ddinasyddiaeth 
yn eu helpu i ennill ymwybyddiaeth o ddinasyddiaeth a materion cyfoes byd-eang ac i drafod 
eu syniadau ag eraill. 

3.37 Roedd bechgyn yn dysgu sut i weithio’n annibynnol ac mewn timau. Roedd dosbarthiadau 
sgiliau cyflogaeth yn helpu dysgwyr i ddeall yr hyn y byddai cyflogwyr yn ei ddisgwyl ganddynt. 

3.38 Roedd ymddygiad mewn addysg yn dda ar y cyfan. Roedd ychydig enghreifftiau o ymddygiad 
gwael yn cael eu rheoli’n dda gan athrawon. Roedd defnyddio iaith amhriodol yn cael ei 
herio’n gyson fel arfer yn ystod gwersi, er i’n harolygwyr dystio clywed geiriau uchel atgas o 
ddosbarth cerddoriaeth. Roeddem hefyd wedi arsylwi ymddygiad gwael gan fechgyn mewn un 
dosbarth. 

3.39 Roedd bron pob bachgen yn ymfalchïo yn eu gwaith a’u cyraeddiadau. Roedd tiwtoriaid yn 
defnyddio lefelau priodol o ganmoliaeth, a oedd yn helpu i wella hyder a hunan-ddelwedd. 

Llyfrgell 

3.40 Roedd stoc dda o lyfrau yn y llyfrgell. Roedd amrywiaeth dda o lyfrau ffuglen a ffeithiol 
priodol i’r oedran, adnoddau hygyrch i fechgyn â sgiliau darllen cyfyngedig, a chyfnodolion a 
deunyddiau defnyddiol oedd yn ymwneud â llwybrau dysgu. Roedd llyfrau llafar, a dewis da o 
lyfrau yn y Gymraeg a ieithoedd eraill. 

3.41 Roedd mynediad i’r llyfrgell yn dda gyda llyfrgellydd preswyl yn bresennol y rhan fwyaf o 
ddiwrnodau. Roedd y llyfrgellydd yn annog bechgyn i ddarllen ac yn ymweld â’r uned breswyl 
yn rheolaidd fel bod pob bachgen yn gallu benthyca llyfrau. Roedd trefniadau da mewn grym i 
fechgyn fenthyca llyfrau o lyfrgell y prif garchar. 
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3.42 Roedd pob bachgen yn ymwybodol o’r adnoddau llyfrgell ac roedd llawer yn ei defnyddio’n 
rheolaidd fel adnodd hamdden neu i ddatblygu eu diddordebau yn y llwybr academaidd roedd 
yn ei ddilyn. 

3.43 Roedd un neu ddau o fechgyn yn mynychu sesiynau gyda darllenydd preswyl. Roeddent wedi 
teimlo bod y sesiynau hyn yn ddefnyddiol i wella eu hyder mewn darllen a’u hymwybyddiaeth 
o ddarllen fel gweithgarwch hamdden. 

Addysg gorfforol a byw’n iach 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod pob plentyn a pherson ifanc yn deall pwysigrwydd byw’n iach, ac yn cael eu hannog i 
gymryd rhan mewn a mwynhau addysg gorfforol mewn diogelwch, beth bynnag y bo’u 
gallu. Mae’r rhaglen o weithgareddau’n gynhwysol ac wedi’i chynllunio’n dda. Mae’n 
amrywiol ac yn cynnwys gweithgareddau o dan do ac awyr agored. 

3.44 Roedd mynediad i ymarfer corff wedi gwaethygu ers yr arolygiad diwethaf, yn bennaf 
oherwydd salwch a phrinder staff. Yn ein harolwg, dywedodd 11% o fechgyn eu bod yn gallu 
mynychu’r gampfa bum gwaith neu fwy yr wythnos o gymharu â 53% yn ein harolygiad 
blaenorol, gostyngiad arwyddocaol. Fodd bynnag, roedd y ffigwr yn 2% mewn safleoedd 
cymharydd.  

3.45 Roedd y niferoedd yn y rhan fwyaf o ddosbarthiadau ymarfer corff, yn arbennig y cyfnodau 
hamdden gyda’r hwyr, wedi gostwng tua hanner, er bod ymdrech ar y cyd i gadw dilyniant 
wrth ddefnyddio swyddogion chwaraeon a gemau o’r uned i ychwanegu at y prinder o staff 
yn y grŵp ymarfer corff.  

3.46 Roedd pob bachgen a oedd yn cyrraedd y Parc yn derbyn sesiwn ymsefydlu’n fuan i’r gampfa. 
Ychwanegwyd at hyn gan fewnbwn gan ytîm camddefnyddio sylweddau a’r nyrs benodedig i 
bobl ifanc i godi ymwybyddiaeth o'r effaith o ddefnyddio sylweddau seicoweithredol newydd 
a steroidau.  

3.47 Roedd peth offer newydd wedi eu prynu a dywedwyd wrthym am gynlluniau i uwchraddio’r 
gampfa a’r ystafell ddosbarth ymarfer corff. Ar adeg yr arolygiad, roedd y gampfa mewn 
cyflwr gwael gyda llawr anwastad ac roedd yr ystafell ddosbarth Ymarfer Corff yn 
amgylchedd anghroesawus, yn anaddas ar gyfer dysgu. Nid oedd cawodydd ac roedd yn rhaid 
i fechgyn ddychwelyd i’w hunedau i gael cawod. Dywedodd staff wrthym fod hyn yn aml yn 
effeithio ar amserlen y gampfa. 

3.48 Roedd cynllun gweithredu lleihau cyflenwi cyffuriau’r sefydliad ehangach wedi cyfyngu ar 
fynediad bechgyn i’r cyfleusterau gwell ar safle’r oedolion. Yr ychydig o fechgyn yn unig ar 
drefnau aur neu blatinwm oedd yn gallu mynychu a hyd yn oed bryd hynny yn ystod gyda’r 
hwyr dros y Sul yn unig. Roedd bechgyn yn gallu defnyddio’r ardal chwaraeon awyr agored 
bob tywydd yn rheolaidd i chwarae amrywiaeth o gemau tîm. 

3.49 Nid oedd unrhyw gymwysterau wedi’u hennill yn yr academi ffitrwydd a llwybrau ymarfer 
corff yn ystod hanner cyntaf 2016 ac 82 yn unig (lefel mynediad yn bennaf) yn yr ail hanner. 
Roedd y prif hyfforddwr yn y maes hwn wedi ei ddefnyddio fel athro cyflenwi ymarfer corff 
yn ystod prinderau staff. Roedd cynlluniau uwch i gyflwyno cymhwyster datblygiad personol a 
chyflogadwyedd Ymddiriedolaeth y Tywysog, gyda buddsoddiad cysylltiedig, a oedd yn fenter 
i’w chroesawu. 
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Argymhelliad 

3.50 Dylid gwella cyfleusterau ymarfer corff ac ystafell ddosbarth i sicrhau bod y cyfle 
gan fechgyn i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau yn ystod 
gwersi ymarfer corff craidd. (Argymhelliad a ailadroddir, 3.51) 
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Section 4. Ailsefydlu 

Cyn rhyddhau ac ailsefydlu 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod cynllunio ar gyfer rhyddhau neu drosglwyddo plentyn neu unigolyn ifanc yn dechrau 
wrth iddynt gyrraedd y sefydliad. Bod ailsefydlu’n tanategu gwaith y sefydliad cyfan, 
wedi’i gefnogi gan bartneriaeth strategol yn y gymuned a’i hysbysu gan asesiad o risg ac 
angen pobl ifanc. Bod cynllunio parhaus yn sicrhau trosglwyddo di-dor i mewn i’r 
gymuned. 

4.1 Roedd rheolaeth strategol ailsefydlu wedi'i chryfhau ers yr arolygiad blaenorol. Roedd 
dadansoddiad anghenion wedi’i gwblhau a’i ddefnyddio i hysbysu’r strategaeth a chynllun 
gweithredu ailsefydlu. Roedd gweithredu’r strategaeth yn cael ei oruchwylio gan y pwyllgor 
ailsefydlu a oedd wedi trefnu cwrdd ddwywaith y flwyddyn, a oedd yn rhy anaml. Roedd y 
sefydliad wedi cydnabod hyn ac roedd y pwyllgor wedi cwrdd am y drydedd waith yn 2016 i 
ganolbwyntio ar waith strategol y swyddogaeth. Roedd presenoldeb yn briodol yn fras ac yn 
cynnwys brocer ailsefydlu (partner cymunedol a oedd yn hwyluso cysylltiadau rhwng 
gwasanaethau yn y ddalfa a’r gymuned). Roedd canolbwynt y cyfarfod wedi'i newid i’w wneud 
i edrych tua’r dyfodol yn hytrach nag adolygiad o’r cyfnod blaenorol. Roedd cyfarfodydd tîm 
gwaith achos rheolaidd yn cael eu cynnal hefyd lle roedd materion oedd yn ymwneud ag 
anghenion ailsefydlu bechgyn yn cael eu trafod a chamau gweithredu’n cael eu cytuno. 

4.2 Roedd ardal y dalgylch ar gyfer yr uned yn aros yn eang iawn, yn cynnwys Cymru gyfan a de-
orllewin Lloegr i Wiltshire (gweler yr adran am blant sy’n derbyn gofal). Roedd yr uned hefyd 
yn cael ei defnyddio i roi dechreuad newydd i fechgyn y tu allan i ardal y dalgylch. 

4.3 Roedd staff gwaith achos yn mynychu paneli ailintegreiddio ac ailsefydlu a oedd wedi’u sefydlu 
yng Nghymru i wella’r cysylltiadau rhwng gwasanaethau yn y ddalfa a’r gymuned. Roedd 
unrhyw fachgen roedd ei anghenion ailsefydlu’n achosi pryder yn cael ei drafod mewn da 
bryd ar gyfer ei ryddhau. Fodd bynnag, nid oedd dim byd tebyg mewn grym ar gyfer bechgyn 
Seisnig. 

4.4 Roedd tîm gwaith achos yr uned yn cynnwys pedwar gweithiwr achos, dau 
weithiwr/gweithiwr achos camddefnyddio sylweddau rôl ddeuol, dau swyddog ymyriadau a 
gweithiwr cefnogi teulu llawn amser. Ychwanegwyd at y tîm gan swyddog y gwasanaeth 
troseddau ieuenctid ar secondiad sef y gweithiwr achos ar gyfer bechgyn ar remánd, a 
gweithiwr cymdeithasol ar secondiad a oedd yn helpu bechgyn sy’n derbyn gofal i dderbyn eu 
hawl cyfreithiol gan yr awdurdod lleol cyfrifol. Roedd y tîm yn rheoli swyddi gwag adeg yr 
arolygiad ac wedi bod yn hyblyg i ymgymryd â llwyth achosion a chyfrifoldebau ychwanegol 
(gweler paragraff 4.42). 

4.5 Roedd gweithiwr achos yn cael ei neilltuo i bob bachgen a oedd yn cysylltu â’i oedolyn 
cyfrifol, gan anfon pecyn gwybodaeth atynt. Roedd gweithwyr achos yn trefnu adolygiadau 
priodol a rheolaidd gyda bechgyn, gweithwyr proffesiynol yn y gymuned a theulu/gofalwyr ac 
yn gweld bechgyn rhwng cyfarfodydd fel y bo angen. Roedd gweithwyr achos yn arwain y 
ffordd i sicrhau yr eir i’r afael ag anghenion risg ac ailsefydlu. 

4.6 Roedd rhyddhau ar drwydded dros dro (ROTL) wedi ei ddefnyddio ddwywaith yn unig ers yr 
arolygiad blaenorol ar gyfer bachgen i fynychu cwrs hyfforddi ac yna i sefyll arholiad. Nid 
oedd rhyddhau ar drwydded dros dro wedi’i ddefnyddio i hwyluso cyswllt teuluol. Roedd 
bechgyn cymwys yn cael eu hadolygu ar gyfer addasrwydd, ac roedd rheolwyr yn ystyried sut 
i ddatblygu defnyddio rhyddhau ar drwydded dros dro i gefnogi cynllunio ailsefydlu. 
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4.7 Roedd rhyddhau cynnar a chyrffyw cyfyngu i’r cartref (HDC) yn cael eu defnyddio’n briodol. 
Roedd tri bachgen a oedd yn y ddalfa ac â gorchmynion hyfforddi wedi gallu cael eu 
rhyddhau’n gynnar yn ystod y chwe mis blaenorol ac yn yr un cyfnod roedd un bachgen wedi 
ei rhyddhau ar gyrffyw cyfyngu i’r cartref. Nid oedd unrhyw ddefnydd yn cael ei wneud o 
ddarpariaethau rhyddhau’n hwyr. 

4.8 Roedd y rhan fwyaf o fechgyn yn cael eu rhyddhau o’r uned ond roedd rhai’n symud i ystâd 
yr oedolion pan oeddent yn cyrraedd 18. Roedd trefniadau i gefnogi bechgyn a oedd yn 
symud i ystâd yr oedolion yn fwy datblygedig ar gyfer bechgyn a oedd yn symud i safle 
oedolion y Parc. Roeddent yn gallu ymweld i ymgynefino â’r uned y byddent yn symud iddi a 
chwrdd â staff perthnasol. Roedd paratoi i drosglwyddo i fan arall yn canolbwyntio ar y 
gwahaniaethau cyffredinol i’w disgwyl yn ystâd yr oedolion. 

4.9 Roedd gwaith yn dechrau cael ei ddatblygu ar fonitro effeithiol o ganlyniadau i fechgyn wedi 
eu rhyddhau. Roedd Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru wedi addasu eu dangosyddion i 
wneud canlyniadau ailsefydlu’n fwy eglur ynghylch llety ac addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. 
Nid oedd adborth yn cael ei roi i’r Parc eto ac roedd yn rhy gynnar i benderfynu effaith 
monitro canlyniadau. Nid oedd dim byd tebyg mewn grym ar gyfer bechgyn a oedd yn cael eu 
rhyddhau i Loegr er bod prosesau newydd i dderbyn data gan dimau troseddwyr ifanc Seisnig 
(YOTs) i gychwyn ym mis Ionawr 2017. Roedd gweithwyr achos yn parhau i gynnal sesiwn 
dilyniant i fechgyn yn eu hadolygiadau cymunedol cychwynnol (fel arfer tua 10 niwrnod 
wedi'u rhyddhau), ond nid oedd unrhyw gofnodi systematig o hyn. Roedd cynnig i ymestyn y 
dilyniant hwn wedi’i baratoi gan un o’r gweithwyr achos. 

Argymhelliad 

4.10 Dylai’r uned wneud mwy o ddefnydd o ryddhau ar drwydded dros dro i gefnogi 
cynllunio rhyddhau a chadw cysylltiadau teuluol. 

Cynllunio hyfforddiant a rheoli remánd 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod gan bob plentyn a pherson ifanc gynllun hyfforddi neu remánd sy’n seiliedig ar 
asesiad unigol o risg ac angen. Mae staff perthnasol yn gweithio ar y cyd gyda phlant a 
phobl ifanc a’u rhieni neu ofalwyr i lunio ac adolygu eu cynlluniau. Mae’r cynlluniau’n 
cael eu hadolygu’n rheolaidd a’u gweithredu trwy gydol ac ar ôl cyfnod pobl ifanc yn y 
ddalfa i sicrhau pontio esmwyth i’r gymuned. 

4.11 Roedd cyfarfodydd adolygu cynllunio hyfforddiant a rheoli remánd yn cael eu trefnu gan 
weithwyr achos ac yn cael eu cynnal yn rheolaidd mewn ystafelloedd preifat i ffwrdd o’r 
unedau preswyl. Roedd presenoldeb gan dimau troseddwyr ifanc cymunedol yn dda’n 
gyffredinol ac roedd aelodau’r teulu/gofalwyr yn mynychu rhai adolygiadau. Roedd 
presenoldeb staff preswyl wedi’i flaenoriaethu a’i fonitro ac roedd tystiolaeth o fwy o 
adolygiadau gyda staff preswyl yn bresennol. Roedd presenoldeb gan y tîm addysg yn llai aml, 
er bod adroddiadau cynnydd ysgrifenedig yn cael eu cyflwyno fel arfer. Roedd adolygiadau a 
arsylwyd yn ystod yr arolygiad yn cael eu rheoli’n dda. Roedd cyfle gan weithwyr proffesiynol 
cymunedol i gwrdd â’r bachgen roeddent yn gweithio gydag ef cyn y cyfarfod adolygu. 

4.12 Yn ein harolwg, hanner y bechgyn yn unig oedd yn gwybod bod ganddynt gynllun dedfryd neu 
remánd. Tra bod cynllun gan bob bachgen, nid oeddent yn derbyn copi ohono, na’r targedau 
a gytunwyd yn ystod eu cyfarfod adolygu. Roedd hyn yn eu hatal rhag canolbwyntio ar eu 
targedau rhwng adolygiadau. Nid oedd cynlluniau yr edrychom arnynt yn nodi materion risg 
o niwed ond roedd yr adolygiadau a fynychwyd gennym a’r sgyrsiau a arsylwom rhwng 
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bechgyn, gweithwyr achos a gweithwyr proffesiynol cymunedol yn dangos bod materion risg 
yn cael eu trafod. Roedd sicrhau ansawdd dogfennaeth cynllunio yn y camau cynnar. Roedd 
peth goruchwyliaeth gan reolwr uwch, ond roedd adborth yn cael ei roi ar lafar ac nid oedd 
unrhyw gofnod ysgrifenedig yn cael ei gadw. Roedd rheolwyr wedi nodi bod rhai targedau’n 
generig a bod angen eu personoli. 

4.13 Roedd bechgyn ar remánd yn cael eu rheoli fel arfer gan weithiwr achos tîm troseddwyr ifanc 
wedi'i secondio. Roedd wyth o fechgyn ar remánd ar ddechrau’r arolygiad ond dywedwyd 
wrthym y bu 17 a oedd wedi golygu bod rhaid i weithwyr achos eraill gymryd rhai i’w llwyth 
gwaith achos dros dro. Roedd gan fechgyn ar remánd adolygiadau mwy aml na bechgyn a 
ddedfrydwyd ac roeddent yn derbyn cefnogaeth i wneud cais am fechnïaeth os oeddent yn 
dymuno gwneud hynny. O ran pethau eraill, roedd ganddynt fynediad i’r un gwasanaethau â 
bechgyn a ddedfrydwyd. 

4.14 Roedd y rhan fwyaf o fechgyn a ddedfrydwyd o dan orchmynion cadw a hyfforddi ond roedd 
rhai â dedfrydau hwy pendant. Roeddent o dan yr un cynllunio dedfryd a threfniadau adolygu 
ac roedd gweithwyr achos yn gyfarwydd â’r prosesau ar gyfer asesu addasrwydd i ryddhau ar 
gyrffyw cyfyngu i’r cartref neu baratoi dogfennaeth parôl. 

Argymhellion 

4.15 Dylai pob adran sy’n gweithio gyda bachgen yn rheolaidd gael eu cynrychioli yn ei 
gyfarfod cynllunio hyfforddiant neu remánd i ddarparu adborth ac atgyfnerthiad 
cyson i helpu bechgyn i gyrraedd eu targedau a gytunwyd. 

4.16 Dylid rhoi copi o’u targedau i fechgyn a’u hannog i’w cyflawni rhwng adolygiadau. 

4.17 Dylid cyflwyno sicrhau ansawdd dogfennaeth cynllunio.(Argymhelliad a ailadroddir 
4.18) 

Amddiffyn y cyhoedd 

4.18 Roedd bechgyn yn cael eu sgrinio yn ystod y broses derbyn ac roedd unrhyw bryderon 
amddiffyn y cyhoedd yn cael eu nodi. Cysylltwyd â thimau troseddwyr ifanc i wirio a oedd 
bechgyn newydd gyrraedd o dan drefniadau amlasiantaethol ar gyfer amddiffyn y cyhoedd 
(MAPPA) ac i gael manylion am unrhyw orchmynion atal neu aflonyddu neu risg bosibl i 
fechgyn. Roedd cyfyngiadau a monitro’n cael eu rhoi mewn grym pan oedd angen penodol i 
wneud hynny. Roedd y rhain yn cael eu cadw o dan adolygiad. Roedd un bachgen o dan 
fonitro ar adeg yr arolygiad. 

4.19 Roedd wyth o fechgyn o dan drefniadau amlasiantaethol ar gyfer amddiffyn y cyhoedd lefel un 
(y lefel isaf) ac roedd un bachgen o dan drefniadau amlasiantaethol ar gyfer amddiffyn y 
cyhoedd lefel 2 (y lefel ganol). Roedd gweithwyr achos yn cadarnhau lefelau trefniadau 
amlasiantaethol ar gyfer amddiffyn y cyhoedd gyda thimau troseddwyr ifanc cyn rhyddhau fel 
rhan o’r adolygu cynllunio dedfryd a’r broses cynllunio ar gyfer rhyddhau. Roedd gweithwyr 
achos yn cwblhau adroddiadau trefniadau amlasiantaethol ar gyfer amddiffyn y cyhoedd F ar 
gyfer yr ychydig o fechgyn a oedd yn cael eu rhyddhau ar lefelau dau neu dri trefniadau 
amlasiantaethol ar gyfer amddiffyn y cyhoedd, ac yn mynychu adolygiadau cymunedol pan y 
bo angen. 
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Pobl ifanc ar ddedfryd amhenodol 

4.20 Nid oedd yr adnoddau gan y Parc i fod yn uned tymor hir neu i gwrdd ag anghenion bechgyn 
o dan ddedfrydau amhenodol. Roedd yr uned yn parhau i ddal niferoedd isel o’r fath fechgyn, 
ond nid oedd yn cynnig yr amrywiaeth o ymyriadau neu raglenni addysg i gwrdd â’u 
hanghenion tymor hir. Roedd y prosesau rheoli dedfryd wedi eu cwblhau’n gywir ond mewn 
uned fach lle roedd y rhan fwyaf o fechgyn yn treulio ychydig o fisoedd yn unig, nid oedd 
cefnogaeth benodol i fechgyn gyda math gwahanol iawn o ddedfryd. 

Argymhelliad 

4.21 Dylid lleoli bechgyn â dedfrydau amhenodol mewn lleoliadau dalfa sydd â’r 
ddarpariaeth i gwrdd â’r anghenion penodol a gyflwynir gan eu dedfryd. 

Plant sy’n derbyn gofal 

4.22 Roedd 13 o fechgyn a oedd yn derbyn gofal adeg yr arolygiad, ond roedd dros 60% yn 
fechgyn roedd gan awdurdod lleol gyfrifoldeb statudol amdanynt. Roedd cofnodion lleol yn 
dangos bod 32 o awdurdodau lleol wedi lleoli bechgyn yn y Parc.  

4.23 Roedd bechgyn roedd hawl ganddynt i dderbyn cefnogaeth gan eu hawdurdod lleol yn cael eu 
nodi wrth eu derbyn. Roedd gweithiwr cymdeithasol ar secondiad yn arwain y ffordd i 
hysbysu awdurdodau lleol a’u hatgoffa o’u rhwymedigaeth pan oedd bachgen roeddent yn 
gyfrifol amdano yn cael ei dderbyn. Roedd lefel y gefnogaeth a roddir gan awdurdodau lleol 
yn aros yn amrywiol. Roedd adolygiadau statudol ar gyfer bechgyn sy’n derbyn gofal yn cael 
eu cynnal o fewn y ffiniau amser gofynnol, ond mewn pedwar achos yn 2016 roedd bechgyn 
ar remánd wedi derbyn mechnïaeth rhwng pedair a chwe wythnos ar ôl cyrraedd heb fod yr 
adolygiad derbyn gofal cychwynnol wedi’i gynnal. Roedd lefel yr arian poced a roddwyd yn 
aros yn anghyson ac roedd diffyg dealltwriaeth yn aml bod bechgyn yn dibynnu ar yr arian 
hyn i gadw cyswllt ffôn â phobl ac i brynu eitemau nad oedd yr uned yn eu darparu. 

4.24 Roedd sicrhau llety addas wrth eu rhyddhau’n para i fod yn broblem yn achos rhai bechgyn 
oedd yn derbyn gofal. Roedd data a ddarparwyd gan eiriolwr Barnardo ar y safle (ffynhonnell 
annibynnol o gyngor a chefnogaeth i’r bechgyn) yn dangos o’r 14 o fechgyn a oedd angen 
cefnogaeth gyfreithiol yn 2016 i sicrhau llety addas ar ôl eu rhyddhau, roedd 10 yn fechgyn 
roedd gan eu hawdurdod lleol gyfrifoldeb statudol. 

Argymhelliad 

4.25 Dylai pob bachgen sydd â statws derbyn gofal dderbyn lefelau cyson a digonol o 
gefnogaeth gan eu hawdurdod lleol. 
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Cynllunio ar gyfer ailintegreiddio 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Yr eir i'r afael ag anghenion ailsefydlu plant a phobl ifanc cyn eu rhyddhau. Bod ymateb 
amlasiantaeth effeithiol yn cael ei ddefnyddio i gwrdd ag anghenion penodol pob 
unigolyn ifanc i uchafu'r tebygolrwydd y byddant yn ailintegreiddio'n llwyddiannus yn y 
gymuned. 

4.26 Roedd trefniadau ar gyfer diwrnod rhyddhau yn cael eu trefnu mewn cyfarfodydd cynllunio 
hyfforddiant. Roedd amodau trwydded yn cael eu trafod a’u hesbonio ac roedd gweithwyr 
achos yn egluro pwy fyddai’n cwrdd â bachgen wrth glwyd y carchar pan oedd yn cael ei 
ryddhau. Nid oedd bechgyn yn cael eu hebrwng i’r glwyd tan bod staff wedi’u hysbysu bod yr 
unigolyn a oedd yn eu cwrdd wedi cyrraedd y ganolfan ymwelwyr. Er bod yn rhaid i fechgyn 
fynd trwy’r dderbynfa i oedolion i gael eu rhyddhau, roeddent yn cael eu goruchwylio gan 
staff yr uned a’u cadw ar wahân oddi wrth garcharorion sy’n oedolion. 

Llety 

4.27 Nid oedd unrhyw fechgyn wedi’u rhyddhau heb gyfeiriad yn ystod y chwe mis blaenorol a 
oedd yn welliant ar yr arolygiad blaenorol. Roedd un bachgen wedi’i ryddhau i lety anaddas 
(gwely a brecwast). Yn ogystal â’r cysylltiadau oedd yn gwella gyda phaneli ailintegreiddio ac 
ailsefydlu (gweler yr adran ar gyn rhyddhau ac ailsefydlu), roedd y tîm gwaith achos nawr yn 
rhybuddio rheolwyr uwch mewn awdurdodau lleol a thimau troseddwyr ifanc ar ôl cyfarfod 
adolygu cychwynnol bachgen rhag unrhyw broblemau potensial i sicrhau llety rhyddhau 
addas. Roedd bechgyn oedd yn agosáu at gael eu rhyddhau'n cael eu trafod mewn 
cyfarfodydd tîm gwaith achos yn wythnosol ac, wrth i ddyddiadau rhyddhau agosáu, roedd 
rheolwyr uwch yr uned yn cymryd mwy o ran mewn codi materion wrth eu swyddogion 
cyfatebol cymunedol. 

4.28 Roedd llawer o fechgyn yn dychwelyd at eu teuluoedd wedi eu rhyddhau. Roedd y rhai hynny 
a oedd wedi bod yng ngofal eu hawdurdod lleol yn gallu profi’r ansicrwydd mwyaf am lety 
wedi’u rhyddhau. Roedd eiriolwr Barnardo'n rhoi cefnogaeth ychwanegol bwysig yn y fath 
amgylchiadau ac roedd yn gallu hwyluso ymyriad cyfreithiol i sicrhau llety addas trwy’r 
Howard League for Penal Reform. Roedd penderfyniadau am lety’n parhau i gael eu gwneud 
yn rhy agos at ddyddiad rhyddhau ar gyfer rhai bechgyn. 

Argymhelliad 

4.29 Dylid gwneud gwaith gydag adrannau eraill y llywodraeth i sicrhau bod pob 
bachgen sy’n gadael y ddalfa’n cael llety addas mewn da bryd ar gyfer eu 
rhyddhau. (Argymhelliad a ailadroddir 4.32) 

Addysg, hyfforddiant a chyflogaeth 

4.30 Roedd mynediad gan fechgyn at ymgynghorydd gyrfaoedd Gyrfa Cymru a oedd yn cynnig 
cyngor diduedd. Roedd y defnydd o fideo gynadledda heb ei ddatblygu’n ddigonol, yn 
arbennig i fechgyn o Loegr i gysylltu â’r Gwasanaeth Gyrfaoedd Cenedlaethol. 

4.31 Roedd un neu ddau o fechgyn wedi mynychu cyfweliadau neu brofiad gwaith yn y gorffennol. 
Fodd bynnag, roedd cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith yn gyfyngedig iawn. 

4.32 Roedd gan y rhan fwyaf o fechgyn gyswllt da gyda’u gweithwyr tîm troseddwyr ifanc. 
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4.33 Roedd bechgyn a oedd yn trosglwyddo i garchar yr oedolion yn derbyn cyngor da gan 
athrawon am gyfleoedd i ddatblygu. Roedd dosbarthiadau sgiliau cyflogaeth a oedd wedi’u 
cyflwyno’n ddiweddar yn helpu bechgyn i gynllunio eu datblygiad i gyfleoedd wrth adael yr 
uned. 

Gofal iechyd 

4.34 Roedd pob bachgen yn cael eu gweld gan nyrs cyn eu rhyddhau i nodi a mynd i’r afael ag 
unrhyw anghenion iechyd. Roedd y rhai hynny a oedd yn cymryd meddyginiaeth yn derbyn 
cyflenwad saith niwrnod adeg eu rhyddhau. Roedd bechgyn a oedd yn derbyn meddyginiaeth 
a reolwyd yn derbyn eu meddyginiaeth gan staff y fferyllfa y tu allan i’r carchar, i atal unrhyw 
dynnu sylw. Roedd y tîm iechyd meddwl yn cysylltu’n effeithiol â gwasanaethau cymunedol ac 
yn darparu cysondeb gwerthfawr tra bod bechgyn yn trosglwyddo i wasanaethau i oedolion.  

Cyffuriau ac alcohol 

4.35 Roedd gwaith camddefnyddio sylweddau wedi’i integreiddio’n dda i waith achos, gan gynnwys 
cynllunio ar gyfer rhyddhau a throsglwyddo i wasanaethau i oedolion. Roedd pob bachgen yn 
derbyn gwybodaeth am leihau niwed cyn iddynt gael eu rhyddhau. Roedd cysylltiadau â 
gwasanaethau cyffuriau cymunedol yn dda. Roedd rhai gweithwyr cymunedol yn parhau i 
weithio gyda bechgyn ar eu llwyth achosion tra eu bod yn y ddalfa, a oedd yn cefnogi 
canlyniadau cadarnhaol. 

Cyllid, budd-daliadau a dyledion 

4.36 Roedd darpariaeth ar gyfer y llwybr hwn heb ei ddatblygu’n ddigonol. Roedd trefniadau i 
alluogi bechgyn i agor cyfrif banc yn dal i gael eu cwblhau, er bod cyfle i wneud hynny drwy 
safle’r oedolion os oedd angen penodol. Roedd cefnogaeth ymarferol ar gael gan weithwyr 
achos, er enghraifft derbyn rhif yswiriant gwladol. Byddai rhai bechgyn yn cael eu rhyddhau i 
fyw’n hanner annibynnol ac nid oedd digon o ganolbwynt ar roi’r sgiliau priodol iddynt, er 
enghraifft, cyllido a rheoli eu harian, osgoi cytundebau benthyca drud neu gael mynediad i 
gefnogaeth ariannol gan y system budd-daliadau pan fyddent yn oedolion. 

Argymhelliad 

4.37 Dylai fod gan fechgyn fynediad i wybodaeth ac arweiniad i’w galluogi i ddatblygu’r 
ymwybyddiaeth ariannol a sgiliau y mae eu hagen arnynt wrth gael eu 
rhyddhau.(Argymhelliad a ailadroddir 4.40) 

Plant, teuluoedd a chysylltiad â’r byd y tu allan 

4.38 Roedd bechgyn yn derbyn eu hymwelwyr mewn ardal ar wahân uwchben y brif ardal i 
ymwelwyr a oedd â lifft. Roedd ardal chwarae fach i blant. Roedd ymwelwyr yn gallu 
defnyddio’r caffi yn y brif ardal ymweld i brynu bwyd poeth ac oer a diodydd ar gyfer eu 
hunain a’r bachgen roeddent yn ymweld ag ef. Roedd ymwelwyr yn gallu defnyddio tai bach 
yn y neuadd i ymwelwyr, ond nid oedd cyfleusterau tai bach i fechgyn. 

4.39 Roedd ymweliadau’n cael eu goruchwylio gan staff yr uned a nodwyd gennym oruchwyliaeth 
nad oedd yn tynnu sylw. Roedd bechgyn yn yr ardal i ymwelwyr yn brydlon ac roedd staff yn 
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gwirio gyda’r ganolfan i ymwelwyr am ddiweddariadau ynghylch ymwelwyr a oedd yn hwyr yn 
cyrraedd. Roedd y ganolfan i ymwelwyr yn adnodd da. 

4.40 Roedd ymweliadau’r bechgyn yn hwy na’r rhai oedd ar gael i garcharorion sy’n oedolion yn y 
Parc ac yn cael eu cynnal gyda’r hwyr ar ddyddiau’r wythnos ac yn ystod y dydd dros y Sul. 
Roedd bechgyn yn gallu trefnu eu hymweliadau eu hun gan ddefnyddio’r ciosg gwybodaeth ar 
eu huned. Gellid trefnu ymweliadau dwbl dros y Sul os oedd teithiau hir gan ymwelwyr. 
Roedd y carchar yn darparu bws yn rhad ac am ddim o’r orsaf leol, a oedd yn wych. 

4.41 Roedd ffonau gan fechgyn yn eu celloedd ac roeddent yn gallu eu defnyddio i wneud 
galwadau allan. Yn ogystal, roedd gan yr unedau preswyl ffonau cymunedol gyda thoeau 
preifatrwydd bach i’r bechgyn eu defnyddio. 

4.42 Roedd gwaith cefnogi teulu’n cael ei wneud gan aelodau’r tîm gwaith achos tra’n chwilio am 
rywun i lenwi’r swydd wag fel gweithiwr cefnogi teulu. Roedd gweithwyr achos yn cysylltu â’r 
oedolyn cyfrifol pan oedd bachgen yn cyrraedd ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer y 
teulu/gofalwr. Roedd aelod o’r tîm yn gyfrifol am hysbysu oedolyn cyfrifol pob bachgen yn 
syth os oedd y bachgen â rhan mewn unrhyw ddigwyddiadau arwyddocaol. Roedd dau aelod 
arall o’r tîm wedi trefnu diwrnodau i’r teulu ar y cyd. Roedd un wedi ei gynnal ym mis 
Gorffennaf 2016 ac roedd un arall, a oedd yn cynnwys 10 o fechgyn a’u teuluoedd, i’w gynnal 
yr wythnos ar ôl yr arolygiad. Er bod y rhan fwyaf o fechgyn a oedd yn mynychu ar y lefelau 
gwobrwyau a sancsiynau uwch, roedd pob bachgen yn gymwys ar gyfer y diwrnodau i’r teulu 
ac roedd y digwyddiad ym mis Gorffennaf wedi cynnwys bachgen ar lefel ganol y cynllun. Nid 
oedd grwpiau magu plant ar gyfer bechgyn oedd â phlant na gwaith cyfryngu teuluol. 

4.43 Roedd Skype yn parhau ar gael i fechgyn ar gyfer cyswllt teulu a phroffesiynol. Nid oedd 
defnyddio Skype yn effeithio ar hawliau ymweld ac roedd ychydig o deuluoedd yn defnyddio’r 
cyfleuster yn rheolaidd. 

Agweddau, ffyrdd o feddwl ac ymddygiad 

4.44 Roedd dau swyddog y ddalfa yn y carchar yn darparu amrywiaeth o ymyriadau heb achrediad 
un i un. Roedd y rhain yn cynnwys datrys gwrthdaro, datrys problemau, rheoli dicter a 
throseddau cyllyll. Roedd yr ymyriadau a oedd ar gael yn cael eu esbonio i fechgyn yn eu 
hadolygiadau cynllunio cychwynnol ac roedd yr hwyluswyr yn dilyn atgyfeiriadau gyda 
chyfweliadau un i un. Roedd bechgyn yn gyffredinol yn cael eu blaenoriaethu ar gyfer 
ymyriadau yn ôl eu dyddiad rhyddhau. Nid oedd gwerthusiad ffurfiol ar gael o hyd ynghylch 
effeithiolrwydd yr ymyriadau. Roedd gwaith i fynd i’r afael â chamddefnyddio sylweddau’n 
cael ei gyflwyno gan ddau weithiwr camddefnyddio sylweddau arbenigol a oedd yn rhan o’r 
tîm gwaith achos. 

4.45 Roedd y dadansoddiad anghenion a gynhaliwyd yn gynt yn y flwyddyn yn hysbysu adolygiad 
o’r amrywiaeth o ymyriadau a oedd ar gael. Roedd gwaith yn ei gamau cynnar i gyflwyno 
ymyriadau a oedd yn cael eu defnyddio gan sefydliadau troseddwyr ifanc eraill oedd yn dal 
bechgyn. Roedd hyfforddiant yn cysylltu profiad o drawma gydag ymddygiad troseddol yn 
cychwyn yn gynnar yn 2017 ar gyfer pob aelod o staff sy’n gweithio gyda bechgyn. 

4.46 Nid oedd ymyriadau ar y safle o hyd ar gyfer bechgyn â throseddau oedd yn ymwneud â 
rhyw. Roedd nifer y bechgyn yn gymharol isel, ond roedd yn amhriodol eu bod yn cael eu 
rhoi mewn uned heb unrhyw gyfle i fynd i’r afael â’u hymddygiad troseddol. Roedd cynnig i 
ddarparu ymyriadau priodol ar gyfer y bechgyn hyn wedi ei gyflwyno i fynd i’r afael â’r 
gwendid hwn mewn darpariaeth. 
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Argymhellion 

4.47 Dylid rhoi gwerthusiad o ymyriadau mewn grym.(Argymhelliad a ailadroddir 4.52) 

4.48 Dylid rhoi ymyriadau mewn grym ar gyfer bechgyn i fynd i’r afael ag ymddygiad 
rhywiol niweidiol.(Argymhelliad a ailadroddir 4.52) 

 
 
 



Adran 5. Crynodeb o argymhellion ac arfer da 

Sefydliad Troseddwyr Ifanc Ei Mawrhydi y Parc 57 

Section 5. Crynodeb o argymhellion ac arfer 
da 

Mae'r canlynol yn rhestr o argymhellion ac enghreifftiau o arfer da a gynhwysir yn yr adroddiad hwn. 
Mae'r cyfeirnodau ar ddiwedd pob un yn cyfeirio at leoliad y paragraff yn y prif adroddiad. 

Prif argymhellion  I'r cyfarwyddwr 

5.1 Dylai rheolwyr ymchwilio’r rhesymau am ganfyddiadau gwael bechgyn ynghylch diogelwch. 
Dylid defnyddio systemau diogelu ac amddiffyn plant yn gyson. Dylid sicrhau presenoldeb da 
mewn cyfarfodydd strategol a chamau gweithredu i roi amgylchedd diogel i’r bechgyn. Dylai 
pob honiad o gamdriniaeth gan staff a bechgyn eraill fod yn destun ymchwiliadau allanol buan 
a ddogfennir yn dda. (S39) 

5.2 Dylai tîm rheoli’r uned ieuenctid adolygu’r strategaeth bresennol i sicrhau bod troseddwyr 
trais yn cael eu nodi a’u rheoli’n briodol a’u hymddygiad yn cael ei herio. Dylid coladu a 
dadansoddi pob data ar drais i hysbysu cynllun gweithredu perthnasol i wella diogelwch y 
bechgyn ar yr uned. (S40) 

5.3 Dylid sicrhau staff digonol i oruchwylio diogelwch bechgyn. Dylid hyfforddi a chefnogi staff i 
herio ymddygiad gwael yn gyson ac yn briodol. Dylai rheolwyr ar bob lefel fod yn weladwy i 
staff a bechgyn i fodelu’r ymddygiadau a ddisgwylir ganddynt. (S41) 

Argymhelliad  I'r Weinyddiaeth Gyfiawnder 

5.4 Dylid gwneud gwaith gydag adrannau eraill y llywodraeth i sicrhau bob pob bachgen sy’n 
gadael y ddalfa yn cael llety priodol mewn da bryd ar gyfer eu rhyddhau. (4.29, argymhelliad a 
ailadroddir 4.32) 

Argymhelliad  I Fwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru a Lloegr 

5.5 Dylai pob bachgen â statws sy’n derbyn gofal dderbyn lefelau cyson a digonol o gefnogaeth 
gan eu hawdurdod lleol. (4.25) 

Argymhelliad  I'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, Gwasanaeth Prawf a  
                                   Charchardai Ei Mawrhydi a G4S 

5.6 Dylid gosod bechgyn a dedfryd amhenodol mewn lleoliadau gwarchodol sydd â’r 
ddarpariaeth i gwrdd â’r anghenion penodol a gyflwynir gan eu dedfryd. (4.21) 

Argymhelliad  I'r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a Hebryngwyr Carcharorion 
                    Gwasanaethau’r Ddalfa 

5.7 Dylid cludo bechgyn i’r ddalfa cyn gynted ag y bo eu hachos wedi dod i ben. Dylid eu cludo ar 
wahân i oedolion a chyrraedd y ddalfa cyn 7pm. (1.4) 
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Argymhellion  I'r cyfarwyddwr 

Y diwrnodau cyntaf yn y ddalfa 

5.8 Dylai bechgyn dreulio mwy o amser y tu allan i’w cell yn ystod eu hwythnos gyntaf yn y Parc. 
(1.10) 

Gofal ac amddiffyn plant a phobl ifanc 

5.9 Dylai bechgyn deimlo’n hyderus i adrodd am fwlio heb ofni bygythiadau pellach. (1.27, 
argymhelliad a ailadroddir 1.31) 

5.10 Dylid cymryd camau gweithredu priodol i ddeall canfyddiadau bechgyn mewn perthynas ag 
erledigaeth gan staff a chyflwyno mesurau i fynd i’r afael â’r pryderon hyn. (1.28) 

5.11 Dylid darparu gweithgareddau a chyfleoedd i ymgysylltu â staff i fechgyn mewn argyfwng. 
Dylai defnydd arferol teledu cylch cyfyng i fonitro bechgyn uchel eu risg ddod i ben. (1.35) 

5.12 Dylai adolygiadau achos gael eu cynnal mewn amgylchedd priodol a dylent gynnwys y 
bachgen. Dylai bechgyn adael adolygiadau gyda dealltwriaeth am unrhyw newidiadau i’w 
cynllun. (1.36) 

Rheoli ymddygiad 

5.13 Dylid herio pob ymddygiad gwael yn briodol i annog ymddygiad da trwy fodelu rôl 
cadarnhaol. (1.41) 

5.14 Dylid adolygu’r cynllun gwobrwyau a sancsiynau i sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio’n gyson 
gyda chanolbwynt ar annog ymddygiad da. (1.46) 

5.15 Dylid teilwra gwobrwyau a sancsiynau i fechgyn ar lefel sylfaenol i anghenion yr unigolyn a 
rhoi cyfle i wneud cynnydd. Dylid rhoi’r cyfle i fechgyn gymryd rhan mewn adolygiadau ac i 
fod yn ymwybodol o’r canlyniad. (1.47) 

5.16 Dylid craffu ar ganlyniadau pob gweithdrefn ddisgyblu (dyfarniadau a mân adroddiadau). Dylid 
cael mwy o ganolbwynt ar ddadansoddi tueddiadau a nodweddion gwarchodedig gyda 
gweithrediadau a fonitrir i fynd i’r afael â phryderon. (1.55) 

5.17 Ni ddylid defnyddio technegau achosi poen ar fechgyn. (1.66) 

5.18 Dylid gwella goruchwylio defnyddio grym: dylid cwblhau adroddiadau defnyddio grym a 
sesiynau briffio ar ôl digwyddiad yn gyflym; dylid defnyddio ac adolygu camerâu ar y corff fel 
arfer; a dylid rhoi system gadarn o oruchwylio allanol mewn grym. (1.67) 

5.19 Ni ddylid defnyddio staff o garchar yr oedolion fel arfer i ymateb i ddigwyddiadau yn uned y 
plant. (1.68, argymhelliad a ailadroddir 1.69) 

Unedau preswyl 

5.20 Dylai fod gan gelloedd awyru effeithiol. (2.5, argymhelliad a ailadroddir 2.12) 

5.21 Dylid cadw pob cell ac ardaloedd cymunedol yn lân. (2.6) 
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5.22 Dylai tai bach gael eu sgrinio’n llawn. (2.7, argymhelliad a ailadroddir 2.13) 

5.23 Dylai bechgyn gael mynediad i gwpwrdd y gellir ei gloi. (2.8, argymhelliad a ailadroddir 2.14) 

Perthnasau rhwng staff a phlant a phobl ifanc 

5.24 Dylai rheolwyr ymchwilio a mynd i’r afael â chanfyddiadau negyddol bechgyn ynghylch staff. 
(2.12, argymhelliad a ailadroddir 2.19) 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

5.25 Dylid cynnal cyfarfod rheoli cydraddoldeb rheolaidd i sicrhau bod polisi, cynllunio ac 
ymgynghori’n effeithiol, yr eir i’r afael â chanfyddiadau bechgyn, ac yr ystyrir monitro data 
cynhwysfawr. (2.16, argymhelliad a ailadroddir 2.28) 

5.26 Dylid gwella ymgysylltiad uned y bobl ifanc â grwpiau amrywiaeth cymunedol i’r lefel a 
gyflawnwyd gan garchar yr oedolion. (2.17, argymhelliad a ailadroddir 2.29) 

Ffydd a gweithgarwch crefyddol  

5.27 Dylai mynediad i wasanaethau ffydd priodol fod yn gyfartal i fechgyn ac oedolion yn y Parc. 
(2.26) 

Cwynion 

5.28 Dylid ymchwilio pob cwyn yn drylwyr a dylai gweithdrefnau sicrhau ansawdd sicrhau y 
cynhwysir ymatebion digonol i gwynion bechgyn. (2.28) 

Gwasanaethau iechyd 

5.29 Dylai gwasanaethau iechyd gael eu hysbysu gan asesiad iechyd, lles a gofal cymdeithasol 
diweddar a gan adborth rheolaidd gan y bechgyn. (2.38) 

5.30 Dylai pob ardal glinigol fod yn ddiogel ac yn cydymffurfio’n llawn â chanllawiau rheoli haint. 
(2.39, argymhelliad a ailadroddir 2.74) 

5.31 Dylid cysylltu gweithgarwch hybu iechyd systematig ag ymgyrchoedd iechyd cenedlaethol a 
lleol perthnasol. (2.40) 

5.32 Dylid cwblhau pob asesiad offeryn asesiad iechyd o fewn y ffrâm amser ofynnol. (2.44) 

5.33 Dylid darparu cynnyrch yn lle nicotin yn brydlon, gan gynnwys ar y diwrnod pan fydd y 
carcharor yn cyrraedd os oes angen. (2.50) 

5.34 Dylai bechgyn gael mynediad i amrywiaeth briodol o ymyriadau iechyd meddwl. (2.57) 

Addysg, dysgu a sgiliau 

5.35 Dylid cyflwyno cyfarfodydd tîm i adolygu cynnydd bechgyn ac i ddatblygu strategaethau ar 
draws pob tîm i gefnogi bechgyn unigol i gyrraedd eu targedau dysgu. (3.15) 

5.36 Dylid meincnodi cyfraddau cyrhaeddiad yn erbyn y rhai hynny mewn sefydliadau eraill. (3.16) 
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5.37 Dylai swyddogion y carchar fod â rôl weithredol i helpu bechgyn i wneud cynnydd mewn 
addysg. (3.17) 

5.38 Dylid sefydlu dull cyffredin i staff gefnogi datblygu sgiliau ysgrifennu a rhifedd. Dylai hyn 
gynnwys gweithdrefnau ar gyfer monitro cynnydd bechgyn unigol i gyrraedd targedau syml, 
tymor byr. (3.25) 

5.39 Dylai pob tiwtor wneud llythrennedd a rhifedd yn rhan annatod o’u gwersi’n gyson ac yn 
effeithiol i wneud y gorau o ddatblygu’r sgiliau hyn. (3.26) 

Addysg gorfforol a byw’n iach 

5.40 Dylid gwella cyfleusterau addysg gorfforol a’r ystafell ddosbarth i sicrhau bod bechgyn yn cael 
y cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth ehangach o weithgareddau yn ystod gwersi ymarfer 
corff craidd. (3.50, argymhelliad a ailadroddir 3.51) 

Cyn rhyddhau ac ailsefydlu 

5.41 Dylai’r uned wneud mwy o ddefnydd o ryddhau ar drwydded dros dro i gefnogi cynllunio 
rhyddhau a chadw cysylltiadau teuluol. (4.10) 

Cynllunio hyfforddiant a rheoli remánd 

5.42 Dylai pob adran sy’n gweithio gyda bachgen yn rheolaidd gael ei chynrychioli yn ei gyfarfod 
cynllunio hyfforddiant neu remánd i roi adborth ac atgyfnerthiad cyson i helpu bechgyn i 
gyrraedd eu targedau a gytunwyd. (4.15) 

5.43 Dylid rhoi copi o’u targedau i fechgyn a’u hannog i’w cyflawni rhwng adolygiadau. (4.16) 

5.44 Dylid cyflwyno sicrhau ansawdd o ddogfennaeth cynllunio. (4.17, argymhelliad a ailadroddir 
4.18) 

Cynllunio ailintegreiddio 

5.45 Dylai fod gan fechgyn fynediad i wybodaeth ac arweiniad i’w galluogi i ddatblygu’r 
ymwybyddiaeth ariannol a sgiliau y mae eu hangen arnynt wrth gael eu rhyddhau. (4.37, 
argymhelliad a ailadroddir 4.40) 

5.46 Dylid rhoi gwerthusiad o ymyriadau mewn grym. (4.47, argymhelliad a ailadroddir 4.52) 

5.47 Dylid rhoi ymyriadau mewn grym i fechgyn fynd i’r afael ag ymddygiad rhywiol niweidiol. 
(4.48, Argymhelliad a ailadroddir 4.53) 

Enghraifft o arfer da 

5.48 Roedd y sesiwn ymsefydlu unigol yn gynhwysfawr ac yn rhoi dealltwriaeth realistig i fechgyn o 
fywyd yn y Parc. Roedd y llawlyfr a roddwyd iddynt wedi’i lunio’n dda ac yn sicrhau bod y 
bechgyn yn gwybod beth oedd i’w ddisgwyl yn ystod eu diwrnodau cyntaf yn y Parc. (1.11) 
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Section 6. Atodiadau 

Atodiad 1: Tîm arolygu 

Martin Lomas Dirprwy brif arolygydd 
Deborah Butler Arweinydd tím 
Colin Carroll Arolygydd 
Ian Dickens Arolygydd 
Angela Johnson Arolygydd 
Angus Mulready-Jones Arolygydd 
Majella Pearce Arolygydd gwasanaethau iechyd  
  a chamddefnyddio sylweddau 
Yvonne McGuckian Arolygydd (sylwedydd) 
Alissa Redmond Ymchwilydd 
Emma Seymour Ymchwilydd 
Joanna Morgan Arolygiaeth Iechyd Cymru (sylwedydd) 
Alun Connick Arolygydd Estyn 
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Atodiad II: Cynnydd ar argymhellion o'r adroddiad 
diwethaf 

Crynodeb yw'r canlynol o'r prif ganfyddiadau o'r adroddiad diwethaf a rhestr o'r holl argymhellion a 
wnaethpwyd, a drefnwyd o dan y pedwar prawf carchar iach. Mae'r cyfeirnodau ar ddiwedd pob 
argymhelliad yn cyfeirio at leoliad y paragraff yn yr adroddiad blaenorol. Os ailadroddwyd 
argymhelliad yn y prif adroddiad, rhoddir ei rif paragraff newydd hefyd. 

Diogelwch 

Delir plant a phobl ifanc, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed, yn ddiogel. 
 

Yn yr arolygiad diwethaf yn 2016, roedd plant yn parhau i gyrraedd yn hwyr yn y nos ar ôl taith hir. Roedd 
gofal da i garcharorion newydd gyrraedd ac roedd gweithdrefnau’r diwrnodau cyntaf yn dda iawn. Roedd y 
trefniadau diogelu ac amddiffyn plant yn aros yn effeithiol. Roedd hunan-niweidio’n cael ei reoli’n dda ac 
roedd plant mewn argyfwng yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi’n dda. Roedd mwy o achosion o ymladd ac 
ymosod nag ar adeg yr arolygiad blaenorol ac roedd hydref 2015 wedi bod yn adeg arbennig o afreolus i 
fechgyn a staff. Yn ein harolwg, adroddodd 42% o fechgyn eu bod wedi eu herlid gan staff. Roedd defnydd 
gweithdrefnau disgyblu a grym yn uchel ond roedd goruchwyliaeth yn rhesymol o dda. Roedd y cynllun 
gwobrwyau a sancsiynau’n well na’r hyn rydym yn ei weld fel arfer ac anaml roedd bechgyn yn cael eu 
gwahanu. Roedd gwasanaethau camddefnyddio sylweddau’n dda. Roedd canlyniadau i blant a phobl ifanc yn 
rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. 

Argymhellion 
Dylid cludo plant i’r ddalfa cyn gynted ag y bo eu hachos wedi dod i ben. Dylid eu cludo ar wahân i 
oedolion a chyrraedd y Parc cyn 7pm. (1.6) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai’r llyfr ymsefydlu fod ar gael yn y prif ieithoedd a siaredir gan blant gwladolion tramor. (1.14) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai pob aelod o staff sydd â chyswllt uniongyrchol â phlant dderbyn hyfforddiant diweddaru mewn 
amddiffyn plant. (1.27) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid cymryd camau i sicrhau bod pob aelod o staff yn ymwybodol o ac yn wybodus am y polisi 
chwythu’r chwiban. (1.28) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai plant deimlo’n hyderus i adrodd am fwlio heb ofni bygythiad pellach. (1.31) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad a ailadroddir, 1.27) 
 
Dylid ymchwilio’r rhesymau am y cynnydd mewn plant yn adrodd am erledigaeth gan staff a 
gweithredu ar y canfyddiadau. (1.32) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylid monitro plant mewn argyfwng sydd angen goruchwyliaeth gyson wyneb yn wyneb gan staff ac 
nid gan deledu cylch cyfyng. (1.39) 
Heb ei gyflawni 
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Dylid cynnal dadansoddiad manwl ynghylch rheoli ymddygiad yn ystod hydref 2015, gan ystyried barn 
staff a phlant, fel y gellir dysgu gwersi a mynd i’r afael â diffygion. (1.44) 
Heb ei gyflawni 
 
Ni ddylid defnyddio noeth-chwilio o dan ataliaeth a thechnegau achosi poen ar blant. (1.67) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid cofnodi pob digwyddiad lle defnyddir grym, gan gynnwys gan sain, ac unwaith y mae diogelu a 
gweithdrefnau priodol mewn grym, dylid defnyddio camerâu a wisgir ar y corff i gyflawni hyn. (1.68) 
Heb ei gyflawni 
 
Ni ddylid defnyddio staff o garchar yr oedolion fel arfer i ymateb i ddigwyddiadau yn uned y plant. 
(1.69) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad a ailadroddir, 1.68) 
 
Dylai lleoliad bechgyn ag anghenion uniongyrchol tynnu’n ôl o alcohol a chyffuriau sicrhau eu monitro 
diogel a chefnogaeth. (1.84) 
Cyflawnwyd 

Parch 

Caiff plant a phobl ifanc eu trin â pharch tuag at eu hurddas dynol. 
 

Yn yr arolygiad diwethaf yn 2016, roedd amodau byw’n rhesymol. Roedd cyflwyno ffonau yn y gell a 
therfynellau electronig uned yn gadarnhaol. Nid oedd perthynas rhwng staff a phlant cystal ag yn yr arolygiad 
diwethaf. Nodwyd rhai rhyngweithiau gwych gennym ond hefyd ymgysylltu prin gan rai staff. Roedd rheoli 
cydraddoldeb yn wael ond roedd hyn wedi’i liniaru i gwrdd ag anghenion unigol. Roedd y gaplaniaeth yn aros 
yn ymgysylltiedg â staff yr uned ac yn rhoi cefnogaeth werthfawr i fechgyn. Roedd y system cwynion yn 
gweithio’n dda. Roedd gofal iechyd yn aros yn dda. Roedd bwyd yn rhesymol ac roedd bechgyn yn parhau i 
fwyta’n gymunol. Roedd canlyniadau i blant a phobl ifanc yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach 
hwn. 

Argymhellion 
Dylai fod gan gelloedd awyru effeithiol. (2.12) 
Heb ei gyflawni (Argymhellion a ailadroddir, 2.5) 
 
Dylai tai bach gael eu sgrinio’n llawn. (2.13) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad wedi ei ailadrodd, 2.7) 
 
Dylai plant gael mynediad i gwpwrdd y gellir ei gloi. (2.14) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad a ailadroddir, 2.8) 
 
Dylai rheolwyr ymchwilio a mynd i’r afael â chanfyddiadau negyddol plant ynghylch staff. (2.19) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad a ailadroddir, 2.12) 
 
Dylid cynnal cyfarfod rheoli cydraddoldeb rheolaidd i sicrhau bod polisi, cynllunio ac ymgynghori’n 
effeithiol, yr eir i’r afael â chanfyddiadau ac anghenion carcharorion, ac yr ystyrir monitro data 
cynhwysfawr. (2.28) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad a ailadroddir, 2.16) 
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Dylid gwella ymgysylltu gan yr uned plant â grwpiau amrywiaeth cymunedol i’r lefel a gyflawnir yn y 
carchar i oedolion. (2.29) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad a ailadroddir, 2.17) 
 
Dylai pob staff gael eu hyfforddi i nodi dioddefwyr masnachu a’r mecanwaith atgyfeirio cenedlaethol. 
(2.39) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai pob ardal glinigol fod yn ddiogel ac yn cydymffurfio’n llawn â chanllawiau rheoli haint. (2.74) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad a ailadroddir, 2.39) 
 
Dylid sicrhau capasiti nyrsys digonol i sicrhau bod pob gweithgarwch clinigol megis asesiadau offeryn 
asesiad iechyd cynhwysfawr yn cael eu cwblhau mewn modd amserol. (2.75) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai pobl ifanc dderbyn eu meddyginiaethau mewn modd amserol i sicrhau effeithiolrwydd clinigol. 
(2.90) 
Cyflawnwyd 
 
Dylai fod gan blant fynediad amserol i therapi iaith a lleferydd fel a nodir yn glinigol. (2.99) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid cytuno polisïau lleol ar gyfer darpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl. (2.100) 
Cyflawnwyd yn rhannol 

Gweithgarwch pwrpasol 

Mae plant a phobl ifanc yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddd sy’n debygol 
o fod o fudd iddynt, a disgwylir iddynt wneud hynny. 
 

Yn yr arolygiad diwethaf yn 2016, roedd amser y tu allan i’r gell yn well na’r hyn rydym yn ei weld fel arfer. 
Roedd rheolaeth strategol ar addysg, dysgu a sgiliau wedi gwaethygu ac roedd nawr yn ddigonol. Roedd y 
cwricwlwm craidd yn eang ac yn gytbwys. Roedd y cwricwlwm galwedigaethol yn ddigonol yn unig ac roedd 
gan fechgyn lai o opsiynau nag a nodwyd gennym yn flaenorol. Roedd gan staff addysgu berthynas 
broffesiynol effeithiol gyda’r bechgyn ac roedd ymddygiad yn dda. Roedd bechgyn yn ymgysylltu’n dda yn eu 
dysgu. Roedd lefelau cyrhaeddiad yn dda ac roedd y rhan fwyaf o fechgyn yn gwneud cynnydd mewn gwersi. 
Roedd cynnydd mewn llythrennedd, rhifedd a thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu’n ddigonol. Roedd 
cyfleoedd cyfyngedig ar gyfer profiad gwaith. Roedd bechgyn yn gwneud defnydd da o’r llyfrgell. Roedd 
canlyniadau i blant a phobl ifanc yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. 

Argymhellion 
Dylai fod gan blant gwell mynediad i gyfleusterau awyr agored. (3.5) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid cael goruchwyliaeth effeithiol a sicrhau ansawdd y ddarpariaeth addysg. (3.16) 
Cyflawnwyd 
 
Dylid adolygu cynllunio cwricwlwm y llwybrau dysgu i sicrhau bob pob llwybr yn cynnig nifer cyfartal 
o wersi i blant ac i rwystro dyblygu dysgu. (3.23) 
Cyflawnwyd 
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Dylai fod gan bob bachgen dargedau llythrennedd a rhifedd unigol sy’n adlewyrchu’r meysydd i’w 
datblygu yn eu hasesiad diagnostig. (3.31) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylid gwella’r cyfleusterau ymarfer corff i sicrhau bod y cyfle gan blant i ymgysylltu ag amrywiaeth 
ehangach o weithgareddau yn ystod gwersi ymarfer corff craidd. (3.51) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad a ailadroddir, 3.50) 

Ailsefydlu 

Mae plant a phobl ifanc yn cael eu helpu’n effeithiol i baratoi ar gyfer eu 
rhyddhau’n ôl i’r gymuned ac i leihau’r tebygolrwydd o aildroseddu. 
 

Yn yr arolygiad diwethaf yn 2016, roedd rheoli ailsefydlu’n rhesymol o dda. Roedd tîm o weithwyr achos 
ymroddedig yn sicrhau bod cynlluniau rheoli hyfforddiant neu remánd mewn grym a bod adolygiadau’n 
ystyrlon. Nid oedd rhyddhau ar drwydded dros dro wedi ei ddefnyddio yn y chwe mis blaenorol. Er gwaethaf 
ymdrechion staff yr uned, roedd plant sy’n derbyn gofal yn derbyn cefnogaeth amrywiol gan awdurdodau lleol. 
Roedd darpariaeth ailsefydlu wedi’i threfnu’n dda ond nid oedd bechgyn yn gallu agor cyfrifon banc mwyach 
ac yn aml nid oedd llety’n cael ei nodi mewn da bryd cyn rhyddhau. Roedd cefnogaeth i gadw cysylltiadau 
teuluol yn aros yn dda iawn ac roedd cyflwyno Skype i’w gymeradwyo. Roedd canlyniadau i blant a phobl 
ifanc yn rhesymol o dda yn erbyn y prawf carchar iach hwn. 

Argymhellion 
Dylid adfer rhyddhau ar drwydded dros dro i gefnogi cynllunio rhyddhau a chadw cysylltiadau teuluol. 
(4.9) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid ddatblygu gweithdrefnau i alluogi monitro effeithiol o ganlyniadau 
ailsefydlu i fechgyn yn dilyn eu rhyddhau o Sefydliadau Troseddwyr Ifanc. (4.10) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai cyfarfodydd cynllunio hyfforddiant a rheoli remánd gynnwys staff preswyl sy’n gweithio’n 
rheolaidd gyda’r bechgyn i sicrhau y cynhwysir pob gweithgarwch perthnasol yn eu cynlluniau remánd 
neu hyfforddiant ac y ceir atgyfnerthiad cyson i helpu bechgyn i gyrraedd eu targedau. (4.17) 
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylid cyflwyno sicrhau ansawdd o ddogfennaeth cynllunio. (4.18) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad a ailadroddir, 4.17) 
 
Dylai pob plentyn sydd â statws derbyn gofal dderbyn lefelau digonol o gefnogaeth gan eu hawdurdod 
lleol. (4.26) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid archwilio barn plant sy’n derbyn gofal i nodi unrhyw anawsterau sylfaenol yn y modd y maent 
yn profi bywyd yn y ddalfa. (4.27) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylid ymgymryd â gwaith gydag adrannau eraill y llywodraeth i sicrhau bod pob plentyn sy’n gadael y 
ddalfa’n cael llety priodol mewn da bryd cyn eu rhyddhau. (4.32) 
Cyflawnwyd yn rhannol (Argymhelliad a ailadroddir, 4.29) 
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Dylai bechgyn allu agor cyfrif banc tra yn y Parc. (4.39) 
Heb ei gyflawni 
 
Dylai fod gan fechgyn fynediad i wybodaeth ac arweiniad i’w galluogi i ddatblygu’r ymwybyddiaeth 
ariannol a sgiliau y mae eu hangen arnynt wrth gael eu rhyddhau. (4.40) 
Heb ei gyflawni(Argymhelliad a ailadroddir, 4.37) 
 
Dylid rhoi gwerthusiad o ymyriadau mewn grym. (4.52) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad a ailadroddir, 4.47) 
 
Dylid rhoi ymyriadau mewn grym i fechgyn fynd i’r afael ag ymddygiad rhywiol niweidiol. (4.53) 
Heb ei gyflawni (Argymhelliad a ailadroddir, 4.48) 
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Atodiad III: Proffil poblogaeth y sefydliad 

Noder: darparwyd y ffigyrau canlynol gan y sefydliad a chamgymeriadau'r sefydliad ei hun yw unrhyw wallau. 
 
Dadansoddiad o'r boblogaeth yn ôl: 
Statws Nifer y bobl ifanc % 
Wedi'u dedfrydu 37 82 
Wedi’u galw’n ôl 0 0 
Wedi'u collfarnu a heb eu 
dedfrydu 

4 9 

Wedi’u remandio 4 9 
Carcharorion 0 0 
Cyfanswm 45 100 
 
Oedran Nifer y bobl ifanc % 
15 oed 1 2 
16 oed 11 24 
17 oed 33 74 
18 oed 18 0 
Cyfanswm 45 100 
 
Cenedligrwydd Nifer y bobl ifanc % 
Prydeinig 43 96 
Gwladolion tramor 2 4 
Cyfanswm 45 100 
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Ethnigrwydd Nifer y bobl ifanc % 
Gwyn   
Prydeinig 27 60 
Gwyddelig 1 2 
Sipsiwn/Teithwyr Gwyddelig 0 0 
Gwyn arall 1 2 
   
Cymysg   
Caribïaidd gwyn a du 4 10 
Affricanaidd gwyn a du 1 2 
Gwyn ac Asiaidd 0 0 
Cymysg arall 2 4 
   
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig   
Indiaidd 0 0 
Pacistanaidd 1 2 
Bangladeshaidd 2 4 
Tsieineaidd 0 0 
Asiaidd arall 1 2 
   
Du neu Ddu Prydeinig   
Caribïaidd 2 4 
Affricanaidd 3 8 
Du arall 0 0 
   
Grŵp ethnig arall   
Arabaidd 0 0 
Grŵp ethnig arall 0 0 
   
Heb ei ddatgan 0 0 
Cyfanswm 45 100 
 
Crefydd Nifer y bobl ifanc % 
Bedyddiwr 0 0 
Eglwys Lloegr 0 0 
Eglwys Gatholig 2 4 
Enwadau Cristnogol eraill 9 20 
Mwslim 7 16 
Sikh 0 0 
Hindŵ 0 0 
Bwdhaidd 0 0 
Iddewig 0 0 
Arall 0 0 
Dim crefydd 27 60 
Cyfanswm 45 100 
 
Demograffeg arall Nifer y bobl ifanc % 
Sipsi/Romani/Teithiwr 0 0 
   
Cyfanswm 0 0 
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Dedfrydwyd yn unig - hyd yr arhosiad yn ôl oedran 
 
Hyd yr 
arhosiad 

<1 mis 1–3 mis 3-6 mis 6–12 
mis 

1–2 
flynedd 

2 
flynedd 
+ 

4 
blynedd 
+ 

Cyfanswm 

Oedran         
15 oed 0 1 0 0 0 0 0 1 
16 oed 3 1 4 0 0 0 0 8 
17 oed 3 9 12 4 0 0 0 28 
18 oed 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyfanswm 6 11 16 4 0 0 0 37 
 
Heb dderbyn dedfryd yn unig - hyd yr arhosiad yn ôl oedran 
 
Hyd yr 
arhosiad 

<1 mis 1–3 mis 3-6 mis 6–12 
mis 

1–2 
flynedd 

2 
flynedd+ 

4 
blynedd 
+ 

Cyfanswm 

Oedran         
15 oed 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 oed 1 1 0 1 0 0 0 3 
17 oed 0 3 1 1 0 0 0 5 
18 oed 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyfanswm 1 4 1 2 0 0 0 8 
 
Prif drosedd Nifer y bobl ifanc % 
Trais yn erbyn unigolyn   
Troseddau rhywiol   
Bwrglera   
Lladrata   
Dwyn a thrin nwyddau wedi'u 
dwyn 

  

Twyllo a ffugio   
Troseddau cyffuriau   
Troseddau eraill   
Trosedd heb ei gofnodi / 
gwarant i ddal 

  

Cyfanswm   
 
Nifer y gorchmynion cadw a hyfforddi yn ôl oedran a hyd y ddedfryd lawn, gan gynnwys 
y cyfnod amser yn y gymuned 
 
Dedfryd 4 mis 6 mis 8 mis 10 mis 12 mis 18 mis 24 mis Wedi’i 

alw’n 
ôl 

Cyfanswm 

Oedran          
15 oed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 oed 0 0 1 3 0 0 0 0 4 
17 oed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 oed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cyfanswm 0 0 1 3 0 0 0 0 4 
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Nifer yr Adrannau 91, (dedfryd benodol yn unig) yn ôl oedran a hyd y ddedfryd  
 
Dedfryd Llai na 

2 
flynedd 

2-3 
blynedd 

3-4 
blynedd 

4-5 
mlynedd 

5 
mlynedd 
+ 

Wedi’i alw’n 
ôl 

Cyfanswm 

Oedran        
15 oed 0 0 0 0 0 0 0 
16 oed 0 0 0 0 0 0 0 
17 oed 1 0 2 0 0 0 3 
18 oed 0 0 0 0 0 0 0 
Cyfanswm 1 0 2 0 0 0 3 
 
Nifer y dedfrydau estynedig o dan Adran 228 (dedfryd estynedig i amddiffyn y cyhoedd) 
yn ôl oedran a hyd y ddedfryd lawn, gan gynnwys y cyfnod amser yn y gymuned.  
 
Dedfryd Llai na 

2 flynedd 
2-3 
blynedd 

3-4 
blynedd 

4-5 
mlynedd 

5+ 
mlynedd 

Wedi’i 
alw’n ôl 

Cyfanswm 

Oedran        
15 oed 0 0 0 0 0 0 0 
16 oed 0 0 0 0 0 0 0 
17 oed 0 0 0 0 0 0 0 
18 oed 0 0 0 0 0 0 0 
Cyfanswm 0 0 0 0 0 0 0 
 
Nifer y dedfrydau amhenodol o dan Adran 226 (yn y ddalfa i amddiffyn y cyhoedd) yn ôl 
oedran a hyd y tariff. 
 
Dedfryd Llai na 

2 flynedd 
2-5 
mlynedd 

5-10 
mlynedd 

10-15 
mlynedd 

15-20 
mlynedd 

Wedi’i 
alw’n ôl 

Cyfanswm 

Oedran        
15 oed 0 0 0 0 0 0 0 
16 oed 0 0 0 0 0 0 0 
17 oed 0 0 1 0 0 0 1 
18 oed 0 0 0 0 0 0 0 
Cyfanswm 0 0 1 0 0 0 1 
 
 
Nifer y dedfrydau oes gorfodol o dan Adran 90 yn ôl oedran a hyd y tariff 
 
Dedfryd Llai na 2 

flynedd 
2-5 
mlynedd 

5-10 
mlynedd 

10-15 
mlynedd 

15-20 
mlynedd 

20+ 
mlynedd 

Cyfanswm 

Oedran        
15 oed 0 0 0 0 0 0 0 
16 oed 0 0 0 0 0 0 0 
17 oed 0 0 0 0 0 0 0 
18 oed 0 0 0 0 0 0 0 
Cyfanswm 0 0 0 0 0 0 0 
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Atodiad IV: Crynodeb o holiaduron a chyfweliadau 
plant a phobl ifanc 

Methodoleg arolwg plant a phobl ifanc 
 
Cynhaliwyd arolwg gwirfoddol, cyfrinachol a dienw o'r boblogaeth o bobl ifanc (15-18 oed) 
gan Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi. 

Dosbarthu a chasglu holidaduron 
 
Gwnaed pob ymdrech i ddosbarthu’r holiaduron i ymatebwyr fesul un. Roedd hyn yn rhoi cyfle i 
ymchwilwyr egluro pwrpas yr arolwg ac ateb cwestiynau’r ymatebwyr. Roeddem hefyd yn pwysleisio 
bod yr arolwg yn wirfoddol ac yn rhoi sicrwydd bod yr Arolygiaeth yn gweithredu’n gyfrinachol ac yn 
annibynnol. Mae’r wybodaeth hon wedi’i darparu’n ysgrifenedig hefyd ar glawr blaen yr holiadur. 
 
Cynigwyd cyfweliadau i unrhyw unigolyn ifanc nad oedd yn gallu darllen neu ysgrifennu yn y Saesneg, 
neu roedd anawsterau llythrennedd ganddo. 
 
Ni ofynnwyd i ymatebwyr roi eu henwau ar eu holiadur, er ei bod yn bosibl nodi pwy oedd wedi 
ysgrifennu'r ymatebion yn unol â gofynion amddiffyn plant. Er mwyn sicrhau cyfrinachedd, gofynnwyd i 
ymatebwyr selio’r holiadur ar ôl ei lenwi yn yr amlen a ddarparwyd a’i roi’n ôl i aelod o’r tîm ymchwil 
ar adeg benodol neu ei adael yn eu hystafell i'w gasglu. 
 
Nodwyd unrhyw wrthodiadau i dderbyn holiadur ac ni chynigiwyd holiaduron i neb yn eu lle. 

Yr ymateb i'r arolwg 
 
Adeg yr aroleg ar 5Rhagfyr 2016, roedd poblogaeth o 46 unigolyn ifanc yn Uned Ieuenctid Sefydliad 
Troseddwyr Ifanc Ei Mawrhydi y Parc. Dosbarthwyd holiaduron i 46 o bobl ifanc. 
 
Derbyniom gyfanswm o 31 o holiaduron wedi'u cwblhau, cyfradd ymateb o 67%. Gwrthododd 
chwech o ymatebwyr gwblhau holiadur ac ni ddychwelwyd naw o holiaduron. 
 

Adain/uned Nifer yr holiaduron a ddychwelwyd 
wedi’u llenwi 

E 19 
G 12 

 
 
Cyflwyno canlyniadau’r arolwg a dadansoddiadau 
 
Ar y tudalennau canlynol, rydym yn cyflwyno canlyniadau'r arolwg ar gyfer Uned Ieuenctid Sefydliad 
Troseddwyr Ifanc Ei Mawrhydi y Parc. 
 
Yn gyntaf, darperir dadansoddiad llawn o ymatebion ar gyfer pob cwestiwn. Mae'r dadansoddiad llawn 
hwn o ganrannau, gan gynnwys y rhai hynny ar gyfer cwestiynau a hidlwyd, yn cyfeirio at y sampl 
gyfan. Mae canrannau wedi’u talgrynnu ac felly mae’n bosibl na fyddant yn dod i gyfanswm o 100%. 
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Rydym hefyd yn cyflwyno nifer o ddadansoddiadau cymharol. Yn yr holl ddadansoddiadau cymharol 
sy'n dilyn, mae gwahaniaethau ystadegol arwyddocaol8 wedi’u nodi drwy eu lliwio. Mae canlyniadau 
sy’n arwyddocaol well wedi’u nodi drwy eu lliwio’n wyrdd, mae canlyniadau sy’n arwyddocaol waeth 
wedi’u nodi drwy eu lliwio’n las. Os nad yw’r gwahaniaeth yn ystadegol arwyddocaol, nid yw wedi’i 
liwio. Mae cefndir oren wedi cael ei ddefnyddio i ddangos gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol ym 
manylion cefndir pobl ifanc. 
 
Mae cwestiynau a hidlwyd wedi’u mewnoli'n glir ac mae esboniad o’u blaen am sut y maent wedi’u 
hidlo. Mae canrannau ar gyfer cwestiynau a hidlwyd yn cyfeirio at nifer yr ymatebwyr a hidlwyd i'r 
cwestiwn hwnnw.  Ar gyfer pob cwestiwn arall, mae’r canrannau’n cyfeirio at y sampl gyfan. Nid yw 
ymatebion coll wedi’u cynnwys yn y dadansoddiadau. 
 
Gall canrannau a nodir yn y dadansoddiad llawn fod ychydig yn wahanol i'r rhai hynny a nodir yn y 
dadansoddiadau cymharol. Mae hyn oherwydd bod y data wedi cael ei bwysoli i alluogi i gymhariaeth 
ystadegol ddilys gael ei gwneud rhwng sefydliadau. 
 
Mae’r dadansoddiadau cymharol canlynol wedi’u cyflwyno: 
 
 Ymatebion yr arolwg cyfredol o Uned Ieuenctid Sefydliad Troseddwyr Ifanc Ei Mawrhydi y Parc 

yn 2016 o'u cymharu ag ymatebion gan bobl ifanc a dderbyniodd arolwg ymhob sefydliad 
troseddwyr ifanc arall.  Mae'r cymharydd hwn yn seiliedig ar bob ymateb gan arolygon pobl ifanc 
a gynhaliwyd mewn pump o Sefydliadau Troseddwyr Ifanc ers Gorffennaf 2015. 

 Ymatebion yr arolwg cyfredol o Uned Ieuenctid Sefydliad Troseddwyr Ifanc Ei Mawrhydi y Parc 
yn Rhagfyr 2016 o'u cymharu ag ymatebion gan bobl ifanc a dderbyniodd arolwg yn Uned 
Ieuenctid Sefydliad Troseddwyr Ifanc Ei Mawrhydi y Parc yn Ionawr 2016.  

 Cymhariaeth o fewn arolwg 2016 rhwng ymatebion pobl ifanc wyn a'r rhai hynny o grŵp du ac 
ethnig lleiafrifol. 

 
 

                                                                                                                                                                      
8 Gwahaniaeth arwyddocaol yn ystadegol rhwng y ddwy sampl yw un sy'n annhebygol o fod wedi codi drwy siawns yn unig, 

a gellir rhagdyblio felly ei fod yn cynrychioli gwhaniaeth go iawn rhwng y ddwy boblogaeth. Er mwyn addasu gwerthoedd-
p yn briodol ar sail aml brofi, ystyriwyd p<0.01 yn arwyddocaol yn ystadegol ar gyfer pob cymhariaeth a gynhaliwyd. Mae 
hyn yn golygu bod tebygolrwydd o 1% yn unig bod y gwahaniaeth oherwydd siawns. 
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Crynodeb o’r arolwg 

 ADRAN 1: AMDANOCH CHI 
 

C1 Faint yw’ch oed? 
  15 0 (0%) 
  16 6 (21%) 
  17 21 (72%) 
  18 2 (7%) 

 
C2 Ydych chi'n ddinesydd Prydeinig? 
  Ydwyf 27 (96%) 
  Nac ydwyf 1 (4%) 

 
C3 Ydych chi’n deall Saesneg llafar? 
  Ydwyf 27 (96%) 
  Nac ydwyf 1 (4%) 

 
C4 Ydych chi’n deall Saesneg ysgrifenedig? 
  Ydwyf 28 (97%) 
  Nac ydwyf 1 (3%) 

 
C5 Beth yw eich tarddiad ethnig? 
  Gwyn - Prydeinig 15 (52%) 
  Gwyn - Gwyddelig 1 (3%) 
  Gwyn - Arall 1 (3%) 
  Du neu ddu Prydeinig - Caribïaidd 2 (7%) 
  Du neu ddu Prydeinig - Affricanaidd 1 (3%) 
  Du neu ddu Prydeinig - Arall 0 (0%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Indiaidd 0 (0%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Pacistanaidd 1 (3%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Bangladeshaidd 2 (7%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Tsieineaidd 0 (0%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Arall 0 (0%) 
  Hil gymysg – Caribïaidd Gwyn a Du 2 (7%) 
  Hil gymysg – Affricanaidd Gwyn a Du 3 (10%) 
  Hil gymysg – Gwyn ac Asiaidd 0 (0%) 
  Hil gymysg – Arall 1 (3%) 
  Arabaidd 0 (0%) 
  Grŵp ethnig arall 0 (0%) 

 
C6 Beth yw eich crefydd? 
  Dim 18 (62%) 
  Eglwys Lloegr 3 (10%) 
  Catholig 2 (7%) 
  Protestant 0 (0%) 
  Enwad Cristnogol arall 1 (3%) 
  Bwdhydd 0 (0%) 
  Hindŵ 0 (0%) 
  Iddewig 0 (0%) 
  Mwslim 5 (17%) 
  Sîc 0 (0%) 
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C7 Ydych chi’n ystyried eich hun i fod yn Sipsi/Romani/Teithiwr? 
  Ydwyf 1 (3%) 
  Nac ydwyf 28 (93%) 
  Ddim yn gwybod 1 (3%) 

 
C8 Oes gennych blant? 
  Oes 0 (0%) 
  Nac oes 28 (100%) 

 
C9 Ydych chi'n ystyried eich hun fel bod yn anabl(h.y. oes angen help arnoch gydag unrhyw 

anghenion corfforol, meddyliol, neu ddysgu tymor hir)? 
  Ydwyf 3 (11%) 
  Nac ydwyf 25 (89%) 

 
C10 Ydych chi erioed wedi bod o dan ofal yr awdurdod lleol? 
  Ydwyf 8 (30%) 
  Nac ydwyf 19 (70%) 

 
 ADRAN 2: YNGHYLCH EICH DEDFRYD 

 
C1 Ydych chi wedi cael eich dedfrydu? 
  Ydwyf 23 (79%) 
  Nac ydwyf - heb dderbyn dedfryd/ar remánd  6 (21%) 

 
C2 Pa mor hir yw eich dedfryd (y ddedfryd Cadw Dan Glo a Hyfforddi lawn)? 
  Heb dderbyn dedfryd 6 (21%) 
  Llai na 6 mis 6 (21%) 
  6 i 12 mis 5 (17%) 
  Mwy na 12 mis, hyd at 2 flynedd 2 (7%) 
  Mwy na 2 flynedd 9 (31%) 
  Dedfryd amhenodol i amddiffyn y cyhoedd (IPP) 1 (3%) 

 
C3 Ers faint rydych wedi bod yn y sefydliad hwn? 
  Llai nag 1 mis 7 (24%) 
  1 i 6 mis 15 (52%) 
  Mwy na 6 mis, ond llai na 12 mis 4 (14%) 
  12 mis i 2 flynedd 1 (3%) 
  Mwy na 2 flynedd 2 (7%) 

 
C4 Ai dyma eich tro cyntaf o dan glo mewn Sefydliad Troseddwyr Ifanc, cartref diogel i blant 

neu ganolfan hyfforddi ddiogel? 
  Ie 18 (62%) 
  Na 11 (38%) 

 
 ADRAN 3: LLYSOEDD, GWASANAETHAU TROSGLWYDDO A HEBRWNG 

 
C1 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, oeddech chi’n teimlo’n ddiogel?  
  Oeddwn 24 (83%) 
  Nac oeddwn 3 (10%) 
  Ddim yn cofio 2 (7%) 

 
C2 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, oedd unrhyw oedolion (dros 18 oed) neu gymysgedd o 

ddynion a merched yn teithio gyda chi? 
  Oedd 9 (31%) 
  Nac oedd 16 (55%) 
  Ddim yn cofio 4 (14%) 
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C3 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, pa mor hir oeddech yn y fan? 
  Llai na 2 awr 12 (41%) 
  2 i 4 awr 10 (34%) 
  Mwy na 4 awr 4 (14%) 
  Ddim yn cofio 3 (10%) 

 
C4 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, gawsoch chi gynnig i fynd i’r tŷ bach?  
  Roedd fy nhaith yn llai na 2 awr 12 (41%) 
  Do 2 (7%) 
  Naddo 14 (48%) 
  Ddim yn cofio 1 (3%) 

 
C5 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, gawsoch chi gynnig rhywbeth i’w fwyta neu ei yfed?  
  Roedd fy nhaith yn llai na 2 awr 12 (40%) 
  Do 8 (27%) 
  Naddo 7 (23%) 
  Ddim yn cofio 3 (10%) 

 
C6 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, sut oeddech yn teimlo i chi gael eich trin gan y staff 

hebrwng? 
  Yn dda iawn 2 (7%) 
  Yn dda 9 (32%) 
  Y naill na’r llall 9 (32%) 
  Yn wael 3 (11%) 
  Yn wael iawn 5 (18%) 
  Ddim yn cofio 0 (0%) 

 
C7 Cyn i chi gyrraedd yma, gawsoch chi unrhyw wybodaeth i'ch helpu i baratoi ar gyfer dod 

yma? 
  Do - ac roedd yn ddefnyddiol 2 (7%) 
  Do - ond nid oedd yn ddefnyddiol 3 (11%) 
  Naddo - ni dderbyniais unrhyw wybodaeth 19 (68%) 
  Ddim yn cofio 4 (14%) 

 
 ADRAN 4: DIWRNODAU CYNTAF 

 
C1 Am faint o amser oeddech chi yn y dderbynfa? 
  Llai na 2 awr 19 (68%) 
  2 awr neu fwy 5 (18%) 
  Ddim yn cofio 4 (14%) 

 
C2 Pan gawsoch eich chwilio, oedd hyn wedi’i wneud mewn ffordd barchus? 
  Oedd 14 (50%) 
  Nac oedd 10 (36%) 
  Ddim yn cofio/Ddim yn berthnasol 4 (14%) 

 
C3 Pa mor dda oeddech chi’n teimlo y cawsoch eich trin wrth gael eich derbyn? 
  Yn dda iawn 2 (7%) 
  Yn dda 8 (29%) 
  Y naill na’r llall 12 (43%) 
  Yn wael 2 (7%) 
  Yn wael iawn 3 (11%) 
  Ddim yn cofio 1 (4%) 
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C4 Pan gyrhaeddoch yma gyntaf, ofynnodd y staff i chi a oedd angen help neu gymorth arnoch 
gydag unrhyw un o'r canlynol? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 

  Ddim yn gallu ysmygu 15 (60%) Pryderon arian 2 (8%) 
  Colli eiddo 2 (8%) Teimlo'n ofidus/ypset/angen rhywun i 

siarad â nhw 
4 (16%) 

  Teimlo'n ofnus 5 (20%) Problemau iechyd 9 (36%) 
  Problemau giang 4 (16%) Cael rhifau ffôn 6 (24%) 
  Cysylltu â'r teulu 9 (36%) Ni ofynnodd y staff i mi am unrhyw un 

o'r rhain 
4 (16%) 

 
C5 Pan gyrhaeddoch yma gyntaf, oedd unrhyw un o'r problemau canlynol gennych?                     

(Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Ddim yn gallu ysmygu 10 (42%) Pryderon arian 6 (25%) 
  Colli eiddo 7 (29%) Teimlo'n ofidus/ypset/angen rhywun i 

siarad â nhw 
7 (29%) 

  Teimlo'n ofnus 5 (21%) Problemau iechyd 5 (21%) 
  Problemau giang 3 (13%) Cael rhifau ffôn 6 (25%) 
  Cysylltu â'r teulu 12 (50%) Nid oedd gennyf unrhyw broblemau 3 (13%) 

 
C6 Pan gyrhaeddoch yma gyntaf, gawsoch chi unrhyw un o'r canlynol? (Ticiwch bob un sy’n 

gymwys i chi.) 
  Pethau ymolchi/eitemau sylfaenol 22 (81%) 
  Y cyfle i gael cawod 9 (33%) 
  Rhywbeth i’w fwyta 18 (67%) 
  Galwad ffôn am ddim i ffrindiau/teulu 9 (33%) 
  Credyd ffôn PIN 4 (15%) 
  Gwybodaeth am deimlo'n bryderus/ypset 4 (15%) 
  Ddim yn cofio 0 (0%) 
  Ni dderbyniais yr un o'r rhain 1 (4%) 

 
C7 O fewn eich 24 awr gyntaf yma, oedd mynediad gennych i'r bobl neu'r gwasanaethau 

canlynol? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Caplan 12 (50%) 
  Mentor cefnogol 3 (13%) 
  Childline/Samariaid 5 (21%) 
  Siop/ffreutur y carchar 6 (25%) 
  Ddim yn cofio 7 (29%) 
  Nid oedd gennyf fynediad i unrhyw un o'r rhain 3 (13%) 

 
C8 Cyn i chi gael eich rhoi o dan glo ar eich noson gyntaf, gawsoch chi eich gweld gan feddyg 

neu nyrs? 
  Do 17 (65%) 
  Naddo 5 (19%) 
  Ddim yn cofio 4 (15%) 

 
C9 Oeddech chi'n teimlo’n ddiogel ar eich noson gyntaf yma? 
  Oeddwn 20 (77%) 
  Nac oeddwn 4 (15%) 
  Ddim yn cofio 2 (8%) 

 
C10 Oedd y cwrs ymsefydlu'n sôn am bopeth oedd angen i chi ei wybod am y sefydliad? 
  Nid wyf wedi mynychu cwrs ymsefydlu 2 (8%) 
  Oedd 18 (69%) 
  Nac oedd 3 (12%) 
  Ddim yn cofio 3 (12%) 
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 ADRAN 5: BYWYD POB DYDD A PHARCH 
 

C1 Ydych chi fel arfer yn gallu cael cawod bob dydd os ydych yn dymuno? 
  Ydwyf 20 (77%) 
  Nac ydwyf  6 (23%) 
  Ddim yn gwybod 0 (0%) 

 
C2 Ydy cloch eich cell yn cael ei hateb fel arfer o fewn pum munud? 
  Ydy 10 (38%) 
  Nac ydy 16 (62%) 
  Ddim yn gwybod 0 (0%) 

 
C3 Sut mae’r bwyd yma? 
  Yn dda iawn 1 (4%) 
  Yn dda 4 (15%) 
  Y naill na’r llall 6 (23%) 
  Yn wael 10 (38%) 
  Yn wael iawn 5 (19%) 

 
C4 Ydy'r siop/ffreutur yn gwerthu amrywiaeth ddigon eang o nwyddau? 
  Nid wyf wedi prynu dim byd eto/Ddim yn gwybod 2 (8%) 
  Ydy 13 (50%) 
  Nac ydy 11 (42%) 

 
C5 Pa mor hawdd yw hi i chi fynychu gwasanaethau crefyddol? 
  Nid wyf yn dymuno mynychu gwasanaethau crefyddol 5 (19%) 
  Yn hawdd iawn 2 (7%) 
  Yn hawdd 6 (22%) 
  Y naill na’r llall 5 (19%) 
  Yn anodd 2 (7%) 
  Yn anodd iawn 1 (4%) 
  Ddim yn gwybod 6 (22%) 

 
C6 Ydy eich credoau crefyddol yn cael eu parchu? 
  Ydyn 6 (22%) 
  Nac ydyn 7 (26%) 
  Ddim yn gwybod/Ddim yn berthnasol 14 (52%) 

 
C7 Ydych chi'n gallu siarad â Chaplan o'ch ffydd os ydych yn dymuno? 
  Ydwyf 13 (50%) 
  Nac ydwyf 2 (8%) 
  Ddim yn gwybod/Ddim yn berthnasol 11 (42%) 

 
C8 Ydych chi'n gallu siarad â mentor cefnogol pan fo angen? 
  Ydwyf 0 (0%) 
  Nac ydwyf 8 (31%) 
  Ddim yn gwybod 18 (69%) 

 
C9 Ydych chi'n gallu siarad ag aelod o'r Bwrdd Monitro Annibynnol (IMB) pan fo angen? 
  Ydwyf 1 (4%) 
  Nac ydwyf 10 (37%) 
  Ddim yn gwybod 16 (59%) 
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C10 Ydych chi'n gallu siarad ag eiriolwr (unigolyn allanol i'ch helpu) pan fo angen? 
  Ydwyf 11 (41%) 
  Nac ydwyf 8 (30%) 
  Ddim yn gwybod 8 (30%) 

 
 ADRAN 6: PERTHYNAS GYDA STAFF 

 
C1 Ydy'r rhan fwyaf o’r staff yn eich trin â pharch? 
  Ydyn 10 (40%) 
  Nac ydyn 15 (60%) 

 
C2 Os oedd problem gennych, at bwy byddech yn troi? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Neb 8 (32%) Gweithiwr cymdeithasol 1 (4%) 
  Swyddog  personol 2 (8%) Staff gwasanaethau iechyd 1 (4%) 
  Swyddog yr Adain 2 (8%) Mentor cefnogol 0 (0%) 
  Athro/staff addysg 1 (4%) Unigolyn ifanc arall yma 5 (20%) 
  Staff y gampfa 0 (0%) Gweithiwr achos 4 (16%) 
  Caplan 0 (0%) Eiriolwr 0 (0%) 
  Bwrdd Monitro Annibynnol        (IMB) 0 (0%) Teulu/ffrindiau 11 (44%) 
  Gweithiwr Tîm Troseddwyr Ifanc 1 (4%) Childline/Samariaid 0 (0%) 

 
C3 Ydy staff wedi sicrhau eich bod yn iawn yn bersonol yn ystod yr wythnos ddiwethaf i weld 

sut rydych yn ymdopi? 
  Ydyn 8 (30%) 
  Nac ydyn 19 (70%) 

 
C4 Pryd cwrddoch chi â’ch swyddog personol (penodol) yn gyntaf? 
  Nid wyf wedi cwrdd ag ef/hi eto 5 (19%) 
  Yn eich wythnos gyntaf 10 (37%) 
  Ar ôl eich wythnos gyntaf 6 (22%) 
  Ddim yn cofio 6 (22%) 

 
C5 Pa mor aml rydych yn gweld eich swyddog personol (penodol)? 
  Nid wyf wedi cwrdd ag ef/hi eto 5 (19%) 
  O leiaf unwaith yr wythnos 10 (37%) 
  Llai nag unwaith yr wythnos 12 (44%) 

 
C6 Ydych chi'n teimlo bod eich swyddog personol (penodol) yn ceisio eich helpu? 
  Nid wyf wedi cwrdd ag ef/hi eto 5 (19%) 
  Ydwyf 11 (42%) 
  Nac ydw 10 (38%) 

 
 ADRAN 7: CEISIADAU A CHWYNION 

 
C1 Ydy hi'n hawdd gwneud cais? 
  Ydy 22 (85%) 
  Nac ydy 1 (4%) 
  Ddim yn gwybod 3 (12%) 

 
C2 Ydy ceisiadau'n cael eu trin yn deg? 
  Nid wyf wedi gwneud cais 4 (18%) 
  Ydyn 10 (45%) 
  Nac ydyn 8 (36%) 
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C3 Ydy ceisiadau'n cael eu trin yn gyflym (o fewn 7 niwrnod)? 
  Nid wyf wedi gwneud cais 4 (18%) 
  Ydyn 7 (32%) 
  Nac ydyn 11 (50%) 

 
C4 Ydy hi'n hawdd gwneud cwyn? 
  Ydy 10 (37%) 
  Nac ydy 5 (19%) 
  Ddim yn gwybod 12 (44%) 

 
C5 Ydy cwynion yn cael eu trin yn deg? 
  Nid wyf wedi gwneud cwyn 12 (50%) 
  Ydyn 4 (17%) 
  Nac ydyn 8 (33%) 

 
C6 Ydy cwynion yn cael eu trin yn gyflym (o fewn 7 niwrnod)? 
  Nid wyf wedi gwneud cwyn 12 (52%) 
  Ydyn 2 (9%) 
  Nac ydyn 9 (39%) 

 
C7 Ydych chi wedi teimlo'n ofnus neu o dan fygythiad erioed i wneud cwyn? 
  Ydwyf 4 (15%) 
  Nac ydwyf 11 (42%) 
  Erioed wedi angen gwneud cwyn 11 (42%) 

 
 ADRAN 8: GWOBRWYAU A SANCSIYNAU A DISGYBLAETH 

 
C1 Pa lefel o'r cynllun gwobrwyau a sancsiynau rydych chi arni? 
  Ddim yn gwybod beth yw'r cynllun gwobrwyau a sancsiynau 1 (4%) 
  Uwch (brig) 4 (16%) 
  Safonol (canol) 6 (24%) 
  Sylfaenol (gwaelod) 14 (56%) 
  Ddim yn gwybod 0 (0%) 

 
C2 Ydych chi wedi eich trin yn deg yn eich profiad o'r cynllun gwobrwyau a sancsiynau? 
  Ddim yn gwybod beth yw'r cynllun gwobrwyau a sancsiynau 1 (4%) 
  Ydwyf 10 (38%) 
  Nac ydwyf 7 (27%) 
  Ddim yn gwybod 8 (31%) 

 
C3 Ydy gwahanol lefelau'r cynllun gwobrwyau a sancsiynau'n eich annog i newid eich 

ymddygiad? 
  Ddim yn gwybod beth yw'r cynllun gwobrwyau a sancsiynau 1 (4%) 
  Ydyn 12 (46%) 
  Nac ydwyf 10 (38%) 
  Ddim yn gwybod 3 (12%) 

 
C4 Ydych chi wedi derbyn mân adroddiad ers i chi fod yma? 
  Ydwyf 15 (58%) 
  Nac ydwyf 8 (31%) 
  Ddim yn gwybod 3 (12%) 

 
C5 Os ydych wedi derbyn mân adroddiad, oedd y broses wedi ei hesbonio'n glir i chi? 
  Nid wyf wedi derbyn mân adroddiad 11 (42%) 
  Oedd 8 (31%) 
  Nac oedd 7 (27%) 
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C6 Ydych chi wedi derbyn dyfarniad ('nicio') ers i chi fod yma? 
  Ydwyf 17 (63%) 
  Nac ydwyf 9 (33%) 
  Ddim yn gwybod 1 (4%) 

 
C7 Os ydych chi wedi derbyn dyfarniad ('nicio'), gafodd y broses ei hesbonio'n glir i chi? 
  Nid wyf wedi derbyn dyfarniad 10 (37%) 
  Do 12 (44%) 
  Naddo 5 (19%) 

 
C8 Ydych chi wedi cael eich atal yn gorfforol (C a R) ers i chi fod yma? 
  Ydwyf 14 (54%) 
  Nac ydwyf 11 (42%) 
  Ddim yn gwybod 1 (4%) 

 
C9 Os ydych chi wedi treulio noson yn yr uned gofal a gwahanu (CSU), sut cawsoch eich trin 

gan staff? 
  Nid wyf wedi bod i'r uned gofal a gwahanu 22 (92%) 
  Yn dda iawn 0 (0%) 
  Yn dda 1 (4%) 
  Y naill na’r llall 0 (0%) 
  Yn wael 1 (4%) 
  Yn wael iawn 0 (0%) 

 
 ADRAN 9: DIOGELWCH 

 
C1 Ydych chi erioed wedi teimlo’n anniogel yma? 
  Ydwyf 11 (42%) 
  Nac ydwyf 15 (58%) 

 
C2 Ydych chi’n teimlo’n anniogel nawr? 
  Ydwyf 8 (32%) 
  Nac ydwyf 17 (68%) 

 
C3 Ym mha ardaloedd rydych wedi teimlo’n anniogel? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Erioed wedi teimlo'n anniogel 15 (63%) 
  Ymhobman 6 (25%) 
  Uned gofal a gwahanu 0 (0%) 
  Ardaloedd cymdeithasu 0 (0%) 
  Y dderbynfa 0 (0%) 
  Yn y gampfa 1 (4%) 
  Mewn iard ymarfer corff 0 (0%) 
  Yn y gwaith 0 (0%) 
  Mewn addysg 1 (4%) 
  Mewn gwasanaethau crefyddol 0 (0%) 
  Yn ystod amser bwyd 0 (0%) 
  Mewn gofal iechyd 0 (0%) 
  Ardaloedd debyn ymwelwyr 0 (0%) 
  Yng nghawodydd yr adain 2 (8%) 
  Yng nghawodydd y gampfa 0 (0%) 
  Mewn coridorau/tyllau grisiau 0 (0%) 
  Ar eich llawr/adain  1 (4%) 
  Wrth symud o le i le 1 (4%) 
  Yn eich cell 0 (0%) 

 
 



Adran 6 - Atodiad IV: Crynodeb o holiaduron a chyfweliadau plant a phobl ifanc 

Sefydliad Troseddwyr Ifanc Ei Mawrhydi y Parc 83 

C4 Ydych chi wedi eich erlid erioed gan unigolyn ifanc arall/grŵp ifanc yma (e.e. eich sarhau 
neu ymosod arnoch)? 

  Ydwyf 11 (42%) 
  Nac ydwyf 15 (58%) 

 
C5 Os ydwyf, am beth oedd y digwyddiad/au? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Sylwadau sarhaus (amdanoch chi, eich teulu neu ffrindiau) 7 (27%) 
  Cam-drin corfforol (cael eich bwrw, cicio neu ymosod arnoch)  3 (12%) 
  Cam-drin rhywiol 1 (4%) 
  Teimlo dan fygythiad neu'n ofnus 3 (12%) 
  Rhywun yn mynd â’ch eiddo/offer bwyta 0 (0%) 
  Meddyginiaeth 0 (0%) 
  Dyled 0 (0%) 
  Cyffuriau 1 (4%) 
  Eich hil neu darddiad ethnig 1 (4%) 
  Eich crefydd/credoau crefyddol 0 (0%) 
  Eich cenedligrwydd 0 (0%) 
  Rydych o ran wahanol o'r wlad i eraill 1 (4%) 
  Rydych o gymuned Teithwyr 1 (4%) 
  Eich rhywioldeb 1 (4%) 
  Eich oed 0 (0%) 
  Bod anabledd gennych 1 (4%) 
  Roeddech yn newydd yma 3 (12%) 
  Eich trosedd 0 (0%) 
  Materion yn ymwneud â gangiau 0 (0%) 

 
C7 Ydych chi wedi eich erlid erioed gan staff yma (e.e. eich sarhau neu ymosod arnoch)?  
  Ydwyf 15 (60%) 
  Nac ydwyf 10 (40%) 

 
C8 Os ydwyf, am beth oedd y digwyddiad(au)? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Sylwadau sarhaus (amdanoch chi, eich teulu neu ffrindiau) 8 (32%) 
  Cam-drin corfforol (cael eich bwrw, cicio neu ymosod arnoch)  2 (8%) 
  Cam-drin rhywiol 0 (0%) 
  Teimlo dan fygythiad neu'n ofnus 3 (12%) 
  Rhywun yn mynd â’ch eiddo/offer bwyta 3 (12%) 
  Meddyginiaeth 2 (8%) 
  Dyled 1 (4%) 
  Cyffuriau 0 (0%) 
  Eich hil neu darddiad ethnig 6 (24%) 
  Eich crefydd/credoau crefyddol 2 (8%) 
  Eich cenedligrwydd 0 (0%) 
  Rydych o ran wahanol o'r wlad i eraill 0 (0%) 
  Rydych o gymuned Teithwyr 0 (0%) 
  Eich rhywioldeb 1 (4%) 
  Eich oed 2 (8%) 
  Bod anabledd gennych 0 (0%) 
  Roeddech yn newydd yma 0 (0%) 
  Eich trosedd 2 (8%) 
  Materion yn ymwneud â gangiau 1 (4%) 
  Oherwydd eich bod wedi gwneud cwyn 4 (16%) 

 
C10 Os oeddech yn cael eich erlid, fyddech yn dweud wrth aelod o staff? 
  Byddwn 4 (16%) 
  Na 16 (64%) 
  Ddim yn gwybod 5 (20%) 
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C11 Ydych chi'n meddwl byddai staff yn ei ystyried yn ddifrifol os byddech yn dweud wrthynt 
eich bod wedi eich erlid? 

  Ydwyf 6 (21%) 
  Na 10 (36%) 
  Ddim yn gwybod 12 (43%) 

 
C12 Ydy gweiddi trwy'r ffenestr yn broblem yma? 
  Ydy 9 (32%) 
  Na 14 (50%) 
  Ddim yn gwybod 5 (18%) 

 
 ADRAN 10: GWASANAETHAU IECHYD 

 
C1 Ydy hi'n hawdd gweld y bobl ganlynol os oes angen? 
  Ydy Nac ydy Ddim yn 

gwybod 
 Y meddyg 14 (58%) 8 (33%) 2 (8%) 
 Y nyrs 17 (71%) 5 (21%) 2 (8%) 
 Y deintydd 13 (52%) 7 (28%) 5 (20%) 

 
C2 Beth yw’ch barn am ansawdd cyffredinol y gwasanaethau iechyd yma? 
  Nid wyf wedi bod 1 (4%) 
  Yn dda iawn 4 (14%) 
  Yn dda 10 (36%) 
  Y naill na’r llall 5 (18%) 
  Yn wael 6 (21%) 
  Yn wael iawn 2 (7%) 

 
C3 Os ydych yn cymryd meddyginiaeth, oes hawl gennych i gadw peth/y cyfan yn eich ystafell? 
  Nid wyf yn cymryd meddyginiaeth 14 (52%) 
  Oes, fy holl feddyginiaeth 2 (7%) 
  Oes, peth o'm meddyginiaeth 2 (7%) 
  Nac oes 9 (33%) 

 
C4 Oes gennych unrhyw broblemau iechyd meddwl neu emosiynol? 
  Oes 9 (35%) 
  Nac oes 17 (65%) 

 
C5 Ydych chi'n derbyn help gan unrhyw un yma gyda'ch problemau iechyd meddwl neu 

emosiynol (e.e. seicolegydd, meddyg, ymgynghorydd, swyddog personol neu aelod arall o 
staff)? 

  Nid oes gennyf unrhyw broblemau iechyd meddwl neu emosiynol 17 (63%) 
  Ydwyf 1 (4%) 
  Nac ydwyf 9 (33%) 

 
C6 Oedd problemau alcohol gennych pan gyrhaeddoch yma gyntaf? 
  Oedd 1 (4%) 
  Nac oedd 25 (96%) 

 
C7 Ydych chi wedi derbyn unrhyw help gyda phroblemau alcohol yma? 
  Ydwyf 0 (0%) 
  Nac ydwyf 26 (100%) 

 
C8 Oedd problemau cyffuriau gennych pan gyrhaeddoch yma gyntaf? 
  Oedd 9 (35%) 
  Nac oedd 17 (65%) 
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C9 Oes unrhyw broblemau cyffuriau gennych nawr? 
  Oes 4 (15%) 
  Nac oes 23 (85%) 

 
C10 Ydych chi wedi derbyn unrhyw help gyda phroblemau cyffuriau yma? 
  Ydwyf 4 (15%) 
  Nac ydwyf 22 (85%) 

 
C11 Pa mor hawdd neu anodd yw hi i gael cyffuriau anghyfreithlon yma? 
  Yn hawdd iawn 1 (4%) 
  Yn hawdd 3 (11%) 
  Y naill na’r llall 4 (15%) 
  Yn anodd 0 (0%) 
  Yn anodd iawn 4 (15%) 
  Ddim yn gwybod 15 (56%) 

 
 ADRAN 11: GWEITHGAREDDAU 

 
C1 Faint oedd eich oed pan oeddech yn yr ysgol ddiwethaf? 
  14 oed neu iau 13 (50%) 
  15 oed neu hŷn 13 (50%) 

 
C2 Ydych chi wedi eich gwahardd erioed o'r ysgol? 
  Ydwyf 21 (81%) 
  Na 5 (19%) 
  Ddim yn berthnasol 0 (0%) 

 
C3 Oeddech chi wedi chwarae triwant erioed cyn i chi ddod i'r ddalfa? 
  Oeddwn 21 (78%) 
  Na 5 (19%) 
  Ddim yn berthnasol 1 (4%) 

 
C4 Ydych chi'n cymryd rhan yn unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol AR HYN O BRYD?        

(Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Addysg 16 (62%) 
  Swydd yn y sefydliad hwn 1 (4%) 
  Hyfforddiant galwedigaethol neu sgiliau 0 (0%) 
  Rhaglenni ymddygiad troseddol 3 (12%) 
  Nid wyf yn cymryd rhan mewn unrhyw un o'r rhain ar hyn o bryd 9 (35%) 

 
C5 Os ydych wedi bod yn cymryd rhan mewn unrhyw un o'r gweithgareddau canlynol yma, 

ydych chi'n meddwl y byddant yn eich helpu pan fyddwch yn gadael y carchar? 
  Heb gymryd 

rhan 
Ydwyf Na Ddim yn 

gwybod 
 Addysg 5 (19%) 11 (42%) 8 (31%) 2 (8%) 
 Swydd yn y sefydliad hwn 9 (50%) 1 (6%) 2 (11%) 6 (33%) 
 Hyfforddiant galwedigaethol neu sgiliau 10 (53%) 2 (11%) 2 (11%) 5 (26%) 
 Rhaglenni ymddygiad troseddol 9 (47%) 2 (11%) 2 (11%) 6 (32%) 

 
C6 Ydych chi'n cael cymdeithasu fel arfer bob dydd? 
  Ydwyf 18 (75%) 
  Na 6 (25%) 

 
C7 Ydych chi'n gallu mynd y tu allan i wneud ymarfer corff bob dydd? 
  Ddim eisiau mynd 5 (19%) 
  Ydwyf 16 (59%) 
  Na 6 (22%) 
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C8 Sawl gwaith rydych yn mynd i’r gampfa fel arfer bob wythnos? 
  Ddim eisiau mynd 4 (16%) 
  Dim 3 (12%) 
  Unwaith i ddwywaith 5 (20%) 
  Tair i bum gwaith 10 (40%) 
  Mwy na phum gwaith 3 (12%) 

 
 ADRAN 12: TEULU A FFRINDIAU 

 
C1 Ydych chi'n gallu defnyddio'r ffôn bob dydd, os ydych yn dymuno? 
  Ydwyf 22 (81%) 
  Na 3 (11%) 
  Ddim yn gwybod 2 (7%) 

 
C2 Ydych chi wedi cael unrhyw broblemau o ran anfon neu dderbyn post (llythyron neu 

barseli)? 
  Ydwyf 11 (42%) 
  Na 11 (42%) 
  Ddim yn gwybod 4 (15%) 

 
C3 Faint o ymweliadau rydych yn eu derbyn fel arfer bob wythnos, gan deulu neu ffrindiau? 
  Nid wyf yn derbyn ymweliadau 3 (11%) 
  Llai nag un yr wythnos 8 (30%) 
  Tua un yr wythnos 8 (30%) 
  Mwy nag un yr wythnos 4 (15%) 
  Ddim yn gwybod 4 (15%) 

 
C4 Pa mor hawdd yw hi i'ch teulu a'ch ffrindiau ymweld â chi? 
  Nid wyf yn derbyn ymweliadau 3 (12%) 
  Yn hawdd iawn 2 (8%) 
  Yn hawdd 8 (31%) 
  Y naill na’r llall 3 (12%) 
  Yn anodd 5 (19%) 
  Yn anodd iawn 3 (12%) 
  Ddim yn gwybod 2 (8%) 

 
C5 Ydy eich ymweliadau'n dechrau'n brydlon fel arfer? 
  Nid wyf yn derbyn ymweliadau 3 (12%) 
  Ydynt 13 (52%) 
  Na 7 (28%) 
  Ddim yn gwybod 2 (8%) 

 
 ADRAN 13: PARATOI AR GYFER RHYDDHAU 

 
C1 Ydych chi'n meddwl bydd gennych broblem gydag unrhyw un o'r pethau canlynol pan 

fyddwch yn cael eich rhyddhau? (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Dod o hyd i lety 7 (30%) 
  Mynd i'r ysgol neu goleg 6 (26%) 
  Dod o hyd i waith 12 (52%) 
  Arian/sefyllfa ariannol 8 (35%) 
  Hawlio budd-daliadau 5 (22%) 
  Parhau i dderbyn gwasanaethau iechyd 1 (4%) 
  Agor cyfrif banc 2 (9%) 
  Osgoi cael perthynas ddrwg gyda phobl 2 (9%) 
  Ni fydd gennyf unrhyw broblemau 10 (43%) 
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C2 Oes gennych gynllun hyfforddi, cynllun dedfryd neu gynllun remánd (h.y. cynllun sy'n cael ei 
drafod gyda chi yn eich cyfarfodydd cadw o dan glo a hyfforddi/cynllunio, sy'n nodi eich 
targedau)? 

  Oes 14 (52%) 
  Nac oes 6 (22%) 
  Ddim yn gwybod 7 (26%) 

 
C3 Oedd rhan gennych i ddatblygu eich cynllun? 
  Nid oes cynllun gennyf/nid wyf yn gwybod os oes cynllun gennyf 13 (52%) 
  Oedd 9 (36%) 
  Nac oedd 3 (12%) 

 
C4 Ydych chi'n deall y targedau sydd wedi'u nodi yn eich cynllun? 
  Nid oes cynllun gennyf/nid wyf yn gwybod os oes cynllun gennyf 13 (52%) 
  Ydwyf 10 (40%) 
  Na 2 (8%) 

 
C5 Os gweithiwr achos gennych yma? 
  Oes 23 (88%) 
  Nac oes 1 (4%) 
  Ddim yn gwybod 2 (8%) 

 
C6 Ydy eich gweithiwr achos wedi eich helpu i baratoi ar gyfer eich rhyddhau? 
  Nid oes gweithiwr achos gennyf 3 (12%) 
  Ydy 9 (36%) 
  Nac ydy 10 (40%) 
  Ddim yn gwybod 3 (12%) 

 
C7 Ydy eich gweithiwr cymdeithasol wedi ymweld â chi ers i chi fod yma? 
  Nid oes gweithiwr cymdeithasol gennyf 7 (27%) 
  Ydy 14 (54%) 
  Nac ydy 5 (19%) 

 
C8 Oedd rhan gennych yn yr hyn fydd yn digwydd i chi pan fyddwch yn cael eich rhyddhau? 
  Oedd 11 (42%) 
  Nac oedd 11 (42%) 
  Ddim yn gwybod 4 (15%) 

 
C9 Ydych chi'n gwybod gyda phwy i gysylltu ag ef/hi i gael help gydag unrhyw un o’r problemau 

canlynol, cyn eich rhyddhau?  (Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 
  Dod o hyd i lety 5 (24%) 
  Mynd i'r ysgol neu goleg 9 (43%) 
  Dod o hyd i waith 9 (43%) 
  Help gydag arian/sefyllfa ariannol 4 (19%) 
  Help i hawlio budd-daliadau 3 (14%) 
  Parhau i dderbyn gwasanaethau iechyd 4 (19%) 
  Agor cyfrif banc 4 (19%) 
  Osgoi cael perthynas ddrwg gyda phobl 3 (14%) 
  Nid wyf yn gwybod â phwy i gysylltu 9 (43%) 
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C10 Beth sydd fwyaf tebygol o’ch rhwystro rhag troseddu yn y dyfodol? 
(Ticiwch bob un sy’n gymwys i chi.) 

  Heb dderbyn dedfryd 6 (23%) Bod â mentor (rhywun y gallwch ofyn 
am gyngor iddo/iddi) 

2 (8%) 

  Dim byd, fi sy'n penderfynu 8 (31%) Bod â gweithiwr tîm troseddau ieuenctid 
neu weithiwr cymdeithasol rwy'n cyd-
dynnu â nhw 

2 (8%) 

  Gwneud ffrindiau newydd y tu allan i'r 
carchar 

6 (23%) Cael plant 4 (15%) 

  Mynd yn ôl i fyw gyda'm teulu 4 (15%) Bod â rhywbeth i'w wneud nad yw'n 
torri'r gyfraith 

7 (27%) 

  Cael fy lle fy hun 4 (15%) Y ddedfryd hon 6 (23%) 
  Dod o hyd i waith 9 (35%) Mynd i’r ysgol/coleg 6 (23%) 
  Bod â phartner (cariad) 7 (27%) Siarad am fy ymddygiad troseddol gyda 

staff 
1 (4%) 

  Cadw'n glir o alcohol/cyffuriau 6 (23%) 
 

C11 Ydych chi am roi’r gorau i droseddu? 
  Heb dderbyn dedfryd 6 (23%) 
  Ydw 19 (73%) 
  Nac ydw 0 (0%) 
  Ddim yn gwybod 1 (4%) 

 
C12 Ydych chi wedi gwneud rhywbeth, neu oes rhywbeth wedi digwydd i chi yma, a fydd yn eich 

barn yn eich gwneud yn llai tebygol o droseddu yn y dyfodol? 
  Heb dderbyn dedfryd 6 (24%) 
  Ydw 12 (48%) 
  Nac ydw 7 (28%) 
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