
 
 
 
 

 
 
 
 

Adroddiad ar arolygiad dilynol byr heb ei 

gyhoeddi ymlaen llaw ar        

Carchar Ei Mawrhydi a 

Sefydliad Troseddwyr Ifanc y 

Parc 

(ieuenctid) 
 1–5 Hydref 2007 
 gan Brif Arolygwr Carchardai Ei Mawrhydi  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hawlfraint y goron 2008 
 
Argraffwyd a chyhoeddwyd gan: 
Her Majesty’s Inspectorate of Prisons/Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi 
1st Floor, Ashley House 
Monck Street 
London SW1P 2BQ  
England 

CEM a STI y Parc (ieuenctid)  2



Cynnwys   

 Cyflwyniad   5 

 Tudalen ffeithiau 7 

1 Asesiad o garchar iach 9 

2 Cynnydd ers yr adroddiad diwethaf 15 

3 Crynodeb o’r argymhellion 31 

Atodiadau   
I Tîm arolygu 34 
II Proffil poblogaeth ieuenctid  35 
III Crynodeb o holiaduron a chyfweliadau ieuenctid 37 
 
 
 

CEM a STI y Parc (ieuenctid)  3



CEM a STI y Parc (ieuenctid)  4



Cyflwyniad   
Mae’r Parc yn garchar hyfforddi categori B ac yn sefydliad troseddwyr ifanc ger Pen-y-Bont ar 
Ogwr, ac fe’i rheolir gan Group 4 Securicor. Canolbwyntiodd yr arolygiad dilynol byr hwn yn 
gyfan gwbl ar uned 64 gwely’r Parc ar gyfer dynion ifanc rhwng 15 ac 18 oed sydd ar remand 
ac sydd wedi eu dedfrydu – yr unig gyfleuster carcharu ieuenctid yng Nghymru. Ym mis 
Chwefror 2007, ehangodd yr uned o 36 o welyau ac wedi hynny, wynebodd rai misoedd 
anodd. Darganfu ein harolygiad bod yr uned bellach wedi ei sefydlu ei hun yn well a’i bod yn 
darparu amgylchedd cymharol ddiogel a pharchus, gyda digon o weithgareddau pwrpasol ac 
agwedd gadarn tuag at adsefydlu.  
 
Roedd yr uned wedi ehangu heb golli ei sylw ar ddiogelwch a gwarchod. Roedd y newidiadau 
wedi peri her, a phrinder staff yn gwaethygu pethau, a bu cynnydd sylweddol mewn ymddygiad 
gwael a diffyg disgyblaeth. Roedd y problemau cychwynnol hyn bellach wedi lleihau, gyda 
gostyngiad o ganlyniad mewn dyfarniadau ac mewn gwahanu. Dywedodd pobl ifanc wrthym 
mai anaml y byddent yn teimlo’n anniogel. Roedd rhai achosion o fwlio neu hunan niweidio, ac 
roedd cyfarfodydd aml ddisgyblaethol effeithiol iawn yn cyfarfod yn ddyddiol er mwyn adolygu 
achosion pobl ifanc agored i niwed.  
 
Fodd bynnag, roeddem yn siomedig bod ieuenctid yn parhau i gael eu cludo gydag oedolion, a 
bod noeth chwilio’n digwydd yn rheolaidd wrth gyrraedd. Roeddem hefyd yn bryderus o 
ddarganfod fod rhai gwelyau gofal iechyd yn cael eu defnyddio er mwyn gwahanu pobl ifanc 
oedd yn ymddwyn yn wael; roeddem yn ystyried bod hyn yn gamddefnydd o lety arbenigol 
prin.  
 
Roedd y llety’n parhau i fod yn lân ac wedi ei gynnal a’i gadw’n dda, ac roeddem yn croesawu 
effaith gadarnhaol cyd fwyta. Parhaodd y berthynas rhwng staff a phobl ifanc i fod yn dda, 
gyda chefnogaeth cynllun gwobrau a sancsiynau effeithiol, trefniadau ymgynghori cynhwysol, 
a system gwyno oedd yn defnyddio cyfryngu pan yn briodol. Roedd y cynllun swyddog 
personol yn parhau i weithredu’n effeithiol, ac ymdriniwyd â’r nifer fechan o gwynion ynglŷn â 
digwyddiadau hiliol yn briodol. Roedd gofal iechyd yn gadarn drwodd a thro, er bod y 
ddarpariaeth iechyd meddwl yn annigonol, ac fe nodwyd diffygion difrifol gennym ynglŷn â’r 
fferyllfa oedd angen eu cywiro ar unwaith.  
 
Treuliodd y bobl ifanc ddigon o amser allan o’u celloedd. Roedd swm ac ansawdd yr addysg 
wedi gwella ers ein harolygiad diwethaf, ac roedd cymorth da bellach ar gyfer pobl ifanc ag 
anghenion sgiliau sylfaenol. Fodd bynnag, roedd y cwricwlwm yn parhau i fod yn gyfyng, ac 
roedd angen mwy o gymorth ar gyfer y rhai hynny oedd ag anghenion arbennig difrifol. Roedd 
cyfleon hyfforddi galwedigaethol wedi dechrau gwella, ac roedd mynediad da at addysg 
gorfforol o ansawdd uchel. 
 
Parhaodd gwaith adsefydlu i fod yn dda, gyda chynllunio dedfrydau effeithiol a chysylltiadau da 
gyda phartneriaid cymunedol, yn enwedig timoedd troseddwyr ifanc. Tra roedd gwasanaethau 
cam-drin cyffuriau yn effeithiol a bod cynhaliaeth dda er mwyn cynnal cysylltiadau teuluol, 
roedd yr angen yn parhau am ddatblygu rhaglenni ymddygiad troseddol addas oedd yn mynd 
i’r afael â pheryglon ac anghenion a nodwyd.  
 
Ers ein harolygiad diwethaf, roedd yr uned ieuenctid wedi wynebu ehangiad cyflym ac anodd, 
a chyflwynodd hyn her i’r staff. Er clod iddynt, roedd yr uned wedi cadw ei sylw ar ddiogelwch, 
triniaeth barchus ac adsefydlu, ac wedi gwneud rhai gwelliannau i weithgareddau pwrpasol. 
Mae mwy i’w wneud eto, ond mae’r uned mewn sefyllfa dda er mwyn cyfrannu’n effeithiol at y 
system gyfiawnder droseddol yng Nghymru. Yn wir, gall ehangiad yr uned nodi cam pwysig 
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tuag at gartrefu holl bobl ifanc Cymru a ddedfrydir i garchar yn eu gwlad eu hunain, yn hytrach 
na chael eu gwasgaru dros Gymru a Lloegr. 

  
 
 
 
 
 
Anne Owers                Rhagfyr 2007 
Prif Arolygydd Carchardai EM  
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Tudalen ffeithiau 
Tasg y sefydliad:                  
Uned pobl ifanc, wedi ei lleoli o fewn carchar categori B, sy’n darparu cyfleuster lleol a chyfleuster 
hyfforddi ar gyfer oedolion ifanc ac ar gyfer oedolion.  
 
Trefniadaeth ardal      
Y Parc yw’r unig garchar preifat yng Nghymru, ac fe’i rheolir gan Group 4 Securicor.  
 
Llety arferol ardystiedig         
64 
 
Gallu  gweithredol    
64 
 
Arolygiad diwethaf  
Llawn:  9 -13 Ionawr 2006 
 
Hanes byr     
Agorodd yr uned bobl ifanc i gychwyn fel uned remand gyda lle i 28 o welyau bum mlynedd yn ôl, ac 
ehangodd i 36 o welyau gyda chymysgedd o bobl ifanc ar remand a rhai wedi eu dedfrydu. Ym mis 
Chwefror 2007, ehangodd yr uned i 64 o welyau, ac unwaith eto, cymysgedd o bobl ifanc ar remand a 
rhai wedi eu dedfrydu.  
 
Disgrifiad o’r unedau preswyl      
Rhennir y 64 gwely yn ddwy ardal breswyl, un yn cynnwys 28 gwely, ar llall yn cynnwys 36 o welyau. 
Mae’r ddwy yn dal pobl ifanc sydd wedi eu dedfrydu a rhai sydd ar remand.  
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Adran 1: Asesiad o garchar iach               

Cyflwyniad    

HP1 Mae pob adroddiad arolygiad yn cynnwys crynodeb o berfformiad sefydliad o’i 
gymharu â model o garchar iach. Dyma bedwar maen prawf carchar iach:            

Diogelwch  bod carcharorion, hyd yn oed y rhai mwyaf agored i niwed, 
yn cael eu dal yn ddiogel   

Parch  bod urddas carcharorion yn cael ei barchu  

Gweithgarwch pwrpasol gall carcharorion gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n 
debygol o fod o fudd iddynt, a disgwylir iddynt wneud 
hynny 

Adsefydlu  caiff carcharorion eu paratoi ar gyfer eu rhyddhau i’r 
gymuned ac fe’u cynorthwyir i leihau’r tebygrwydd o 
aildroseddu. 

HP2 Ym mhob prawf, rydym yn cynnal asesiad o’r canlyniadau ar gyfer carcharorion a 
thrwy hynny, berfformiad cyffredinol y sefydliad yn y prawf. Mewn rhai achosion, 
effeithir ar y perfformiad hwn gan faterion y tu hwnt i reolaeth uniongyrchol y 
sefydliad, a bydd angen i’r Gwasanaeth Rheoli Troseddu Cenedlaethol ymdrin â hwy.   
 
…perfformio’n dda yn y prawf carchar iach.         
Nid oes tystiolaeth bod y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn cael eu heffeithio’n 
niweidiol mewn unrhyw feysydd arwyddocaol.   

...perfformio’n gymharol dda yn y prawf carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth o ganlyniadau niweidiol ar gyfer carcharorion mewn nifer bychan o 
feysydd yn unig. Ar gyfer y mwyafrif, nid oes pryderon arwyddocaol.   

 
... heb fod yn perfformio’n ddigon da yn y prawf carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth bod y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn cael eu heffeithio’n 
niweidiol mewn sawl maes neu’n benodol yn y meysydd hynny sydd bwysicaf er lles y 
carcharorion. Os bydd problemau/pryderon yn cael eu gadael heb eu datrys, maent 
yn debygol o ddod yn feysydd o bryder difrifol.   

 
…perfformio’n wael yn y prawf carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth bod y canlyniadau ar gyfer carcharorion yn cael eu heffeithio’n 
ddifrifol gan arferion presennol. Mae methiant i sicrhau triniaeth ddigonol ac/neu 
gyfleusterau ar gyfer carcharorion hyn yn oed. Mae angen gweithredu ar unwaith er 
mwyn cywiro hyn.    

HP3 Mae’r Arolygiaeth hon yn cynnal arolygiadau dilynol heb eu cyhoeddi ymlaen llaw er 
mwyn asesu cynnydd yn ôl argymhellion a wnaed yn yr arolygiad llawn blaenorol. 
Cynhelir arolygiadau dilynol yn ôl y risg.  Cynhelir arolygiadau dilynol byr pan fo 
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arolygiadau llawn blaenorol a’n systemau gwybodaeth yn awgrymu bod nifer 
cymharol lai o bryderon. Dyrennir digon o amser arolygwyr er mwyn i’r arolwg allu 
digwydd, a phan fo angen, er mwyn nodi meysydd pryder ychwanegol y sylwa 
arolygwyr arnynt. Bydd arolygwyr yn llunio crynodeb byr o garchar iach gan nodi 
cynnydd  y sefydliad yn y meysydd a arolygwyd. O’r dystiolaeth sydd ar gael, maent 
hefyd yn dod i gasgliad a yw’r cynnydd hwn yn cadarnhau neu’n gofyn am addasu’r 
asesiad carchar iach a gynhaliwyd gan yr Arolygiaeth ar bob sefydliad, ond na 
chafodd ei gyhoeddi hyd yn gynnar yn 2004.    

Diogelwch 

HP4 Yn 2006, aseswyd bod yr uned ieuenctid yn perfformio’n gymharol dda gennym yn ôl 
y prawf carchar iach hwn. Yn flaenorol, roeddem wedi darganfod bod yr uned yn 
darparu amgylchedd diogel ac addas i’r oedran. Ond roedd trefniadau cludo yn wael, 
a chawsai pobl ifanc eu noeth chwilio’n rheolaidd wrth gyrraedd, gan ddefnyddio grym 
ar brydiau. Ers yr arolygiad blaenorol, ni fu newidiadau yn y trefniadau cludo na noeth 
chwilio, ac roedd maint yr uned wedi dyblu bron, o 36 gwely i 64. Ni chyflawnwyd y 
prif argymhelliad a wnaed gennym yn y maes hwn yn ystod ein harolygiad diwethaf 
yn ymwneud â chludo. O’r wyth argymhelliad oedd yn weddill, cyflawnwyd tri, 
cyflawnwyd pedwar yn rhannol ac ni chyflawnwyd un.   

HP5 Parhâi pobl ifanc i rannu cludiant gyda charcharorion oedd yn oedolion, ac roedd 
angen olrhain hyn yn well.  

HP6 Roedd maint yr uned ieuenctid wedi dyblu bron yn ystod 2007, ond yn y bôn, 
parhaodd i ddarparu amgylchedd diogel. Dim ond ychydig o bobl ifanc ddywedodd eu 
bod wedi teimlo’n anniogel yn y Parc, ac ar y cyfan, teimlent eu bod wedi derbyn 
cymorth gan staff. Roedd gennym bryderon o hyd ynglŷn â rhai agweddau ar y 
gweithdrefnau derbyn, yn enwedig yr arfer cyffredin o noeth chwilio. Roedd hyn mewn 
cyferbyniad â noeth chwilio yn ôl asesiad risg mewn meysydd eraill, gyda monitro da 
iawn drwy gyfrwng cyfarfodydd tîm amlddisgyblaethol dyddiol.  

HP7 Yn ystod y cyfnod yn dilyn agoriad yr adain ieuenctid ychwanegol, gwelwyd cynnydd 
cyflym yn y bobl ifanc oedd yn cael eu dal a hynny ar adeg pan oedd rhai staff yn 
newydd a phan nad oedd yno reolwr cadarn.  Roedd nifer y digwyddiadau’n ymwneud 
â disgyblu, gan gynnwys defnyddio ataliaeth a gwahanu, ar ei uchaf yn ystod y cyfnod 
hwn. Roedd y sefyllfa wedi gwella’n sylweddol yn y ddau fis cyn ein harolygiad. 
Roedd defnyddio ataliaeth a lefel y dyfarniadau wedi gostwng.                      

HP8 Fodd bynnag, roeddem yn bryderus o ddarganfod bod rhai gwelyau gofal iechyd yn 
cael eu defnyddio ar gyfer rheoli ymddygiad. Roedd hon yn fenter newydd, ac yn 
anaddas yn ein golwg ni.  

HP9 Ar y cyfan, roedd y trefniadau gwarchod yn parhau yn gadarn. Nid oedd tystiolaeth 
bod bwlio yn broblem, ac roedd rhai achosion o hunan niweidio. Roedd y cyfarfodydd 
tîm amlddisgyblaethol dyddiol yn fforwm effeithiol ar gyfer monitro pobl ifanc unigol 
oedd wedi niweidio eu hunain neu a oedd wedi cael eu bwlio neu a oedd yn fwlis. 
Ystyriodd y pwyllgor gwarchod y cyfraniadau a wnaed gan bobl ifanc yn y pwyllgorau 
ymgynghorol. Nid oedd pobl ifanc bellach yn cael eu monitro o dan y system hunan 
niweidio a hunan laddiad yn dilyn derbyn asesiadau ar rai sy’n agored i niwed gan y 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid.     

CEM a STI y Parc (ieuenctid)  10



HP10 Ar sail yr adroddiad dilynol byr hwn, ystyriwyd bod yr uned ieuenctid yn parhau i 
berfformio’n weddol dda yn ôl y prawf carchar iach hwn.                     

Parch   

HP11 Yn 2006, aseswyd bod yr uned yn perfformio’n dda yn ôl y prawf carchar iach hwn. 
Yn flaenorol, roeddem wedi darganfod perthnasau da ac amgylchedd parchus, llawn 
trefn gyda darpariaeth gofal iechyd dda yn gyffredinol. Gwnaed dau argymhelliad ar 
ofal iechyd, a chyflawnwyd y ddau ohonynt.   

HP12 Parhaodd y berthynas rhwng staff a phobl ifanc yn un gadarnhaol. Parhaodd yr 
amgylchedd ffisegol yn lân ac wedi ei gynnal a’i gadw’n dda, a gallai pobl ifanc gadw 
safonau glendid personol da. Gallai pobl ifanc barhau i gyd fwyta eu prydau bwyd, a 
chawsai hynny effaith wareiddiol.   

HP13 Roedd oddeutu 6% o’r boblogaeth yn dod o gefndiroedd du ac o leiafrifoedd ethnig. 
Dim ond ychydig o ddigwyddiadau hiliol yr adroddwyd amdanynt, ac roedd cwynion 
o’r fath yn cael eu hymchwilio’n gywir a’u monitro’n ofalus. Nid oedd patrymau neu 
dueddiadau oedd yn achosi pryder.  

HP14 Roedd y system wobrau a sancsiynau yn effeithiol er mwyn ysgogi ymddygiad da, ac 
roedd pobl ifanc yn hyderus y caent eu trin yn deg. Cai cwynion eu hymchwilio’n 
gywir a lle roedd modd gwneud hynny, gosodwyd pwyslais ar gyfryngu.         

HP15 Parhaodd swyddogion personol i gyflawni rôl bwysig yn rhoi cymorth i bobl ifanc o 
ddydd i ddydd. Roedd problemau’n ymwneud â’r swyddogion hyn yn mynychu 
adolygiadau cynllunio hyfforddiant wedi eu datrys drwy gyflwyno tîm gwaith achos 
ymroddedig. Sicrhâi hyn bod allbwn perthnasol o’r adain yn cael ei ddarparu’n gyson 
mewn adolygiadau.  

HP16 Roedd modd i bobl ifanc ddylanwadu rhyw gymaint ar y ffordd y cai’r uned ei rhedeg 
drwy gyfrwng y pwyllgor ymgynghorol cynhwysol.  

HP17 Apwyntiwyd dau nyrs cymorth pobl ifanc ers yr arolygiad diwethaf. Roedd y fenter hon 
yn sicrhau mynediad at amrediad eang o wasanaethau clinigol, ac roeddent wedi 
ffurfio cysylltiadau da gyda gwasanaethau iechyd ysgolion ac ymwelwyr iechyd lleol. 
Roedd gwasanaethau deintyddol yn wych, ond roedd gwasanaethau iechyd meddwl 
yn wael. Roedd y staff gofal iechyd a’r tîm mewn-gymorth iechyd meddwl yn cynnig 
cymorth ond nid oedd mewnbwn gan wasanaeth iechyd meddwl oedolion ifanc 
cymunedol (CAMHS), a chai pobl ifanc oedd â phroblemau iechyd meddwl difrifol eu 
trosglwyddo i rywle arall – fel arfer i Sefydliad Troseddwyr Ifanc EM Ashfield.  

HP18 Er bod gwasanaeth da gan y fferyllydd, nodwyd anghysonderau rheoli difrifol gennym, 
ac roedd gweithdrefnau archwilio yn annigonol.                     

HP19 Ar sail yr arolygiad dilynol byr hwn, ystyriwyd bod yr uned yn parhau i berfformio’n 
dda yn ôl y prawf carchar iach hwn.                      

Gweithgarwch pwrpasol 

HP20 Yn 2006, aseswyd bod yr uned yn perfformio’n weddol dda yn ôl y prawf carchar iach 
hwn. Yn gynharach, roeddem wedi darganfod bod addysg yn ddiffygiol mewn sawl 
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ffordd, ond roedd pobl ifanc yn treulio llawer o amser allan o’u celloedd ac yn cael 
mynediad dyddiol at awyr iach. Bu gwelliannau’n gyffredinol, ond parhaodd y 
cwricwlwm yn gyfyng, ac roedd angen gwella eto ar arweinyddiaeth a rheoli. Gwnaed 
un prif argymhelliad yn y maes hwn, a chyflawnwyd hwnnw. Cyflawnwyd 9 allan o 10 
o’r argymhellion eraill, a chyflawnwyd yr un oedd yn weddill yn rhannol.  

HP21 Roedd mynediad da at Addysg Gorfforol ac roedd Addysg Gorfforol yn cael ei 
chyflwyno i safon uchel iawn. Roedd cyfleusterau’r llyfrgell wedi gwella gyda 
mynediad da. Parhâi pobl ifanc i dreulio digon o amser allan o’u celloedd, a chawsant 
ddigon o gyfle i fynd allan i’r awyr iach yn ddyddiol hefyd, er bod yr ardaloedd y tu 
allan yn parhau i fod yn llwm.  

HP22 Roedd ansawdd a swm yr addysg a gyflwynwyd wedi gwella. Roedd pobl ifanc ag 
anghenion sgiliau sylfaenol bellach yn derbyn cymorth digonol. Parhâi presenoldeb 
mewn dosbarthiadau i fod yn dda, ac roedd safonau’r dysgu yn amrywio o arbennig i 
foddhaol. Roedd ymddygiad yn y dosbarthiadau’n dda ac wedi ei gysylltu’n dda gyda’r 
cynllun gwobrau a sancsiynau. Roedd adnoddau ar gyfer dysgu wedi eu cynyddu, ac 
roedd y llety hefyd wedi ei wella. Roedd diffygion mewn arweinyddiaeth a rheoli wedi 
effeithio ar ddatblygiad cyffredinol y ddarpariaeth. Fodd bynnag, roedd y cwricwlwm 
yn parhau yn rhy gyfyng, yn enwedig ar gyfer y myfyrwyr mwyaf galluog, a 
chyflwynwyd mentrau newydd mewn ffordd di-gynllun. Nid oedd digon o gynhaliaeth 
ddosbarth ar gyfer pobl ifanc oedd ag anghenion arbennig difrifol.      

HP23 Roedd cyfleon ar gyfer hyfforddiant galwedigaethol wedi gwella, ond yn parhau yn 
gyfyng iawn. Roedd cynlluniau ar y gweill er mwyn gwella ar hyn.  

HP24 Ar sail yr arolygiad dilynol byr hwn, ystyriwyd bod yr uned yn parhau i berfformio’n 
weddol dda yn ôl y prawf carchar iach hwn.                      

Adsefydlu    

HP25 Yn 2006, aseswyd bod yr uned yn perfformio’n weddol dda yn ôl y prawf carchar iach 
hwn. Yn flaenorol, darganfyddom fod pobl ifanc wedi eu paratoi’n dda ar gyfer eu 
rhyddhau, a pharhaodd hyn i fod yn wir. Gwnaed un prif argymhelliad yn y maes hwn 
a phedwar argymhelliad arall, a chyflawnwyd pob un ohonynt.             

HP26 Parhâi’r fframwaith cynllunio hyfforddiant yn gryf. Darparai adolygiadau sylfaen 
gadarn ar gyfer cynllunio sut y byddai pobl ifanc yn treulio’u hamser yn adeiladol ac 
fel y byddai’n baratoad ar gyfer eu rhyddhau. Roedd perthnasau gwaith gyda 
chydweithwyr yn y gymuned, yn enwedig timoedd  troseddwyr ifanc, yn dda.  

HP27 Roedd pobl ifanc oedd ag anghenion camddefnyddio sylweddau’n parhau i dderbyn 
cymorth da gyda chynllunio cyn rhyddhau effeithiol, ac roedd gwasanaeth 
camddefnyddio sylweddau pobl ifanc wedi ei integreiddio’n dda i’r trefniadau 
amlddisgyblaethol da.  

HP28 Cynyddwyd y cymorth fel bod pobl ifanc yn gallu cadw mewn cysylltiad gyda’u 
teuluoedd er mwyn cyfateb i’r twf yn y boblogaeth. Roedd mynediad at ymweliadau a 
ffonau’n well na mewn sefydliadau ieuenctid cymharol.                        

HP29 Roedd diffyg unrhyw raglen ymddygiad troseddol yn wendid arwyddocaol, ond roedd 
gwaith ar y gweill er mwyn mynd i’r afael â’r diffyg hwn.  
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HP30 Ar sail yr arolygiad dilynol byr hwn, ystyriwyd bod yr uned yn parhau i berfformio’n 
weddol dda yn ôl y prawf carchar iach hwn.                       

 

CEM a STI y Parc (ieuenctid)  13



 

CEM a STI y Parc (ieuenctid)  14



Adran 2: Cynnydd ers yr adroddiad 
diwethaf  

Mae’r cyfeirif paragraff ar ddiwedd pob argymhelliad yn cyfeirio at ei leoliad yn yr adroddiad arolygiad 
blaenorol.           

Prif argymhellion (o’r adroddiad blaenorol)     

  i Gyfarwyddwr Carchar EM a Sefydliad Troseddwyr Ifanc y Parc 

2.1 Dylid gwella a monitro ansawdd a swm yr addysg a ddarperir, yn enwedig ar gyfer 
ieuenctid, a hynny’n fater brys. (HP46) 
 
Cyflawnwyd. Roedd mesurau a gymerwyd wedi arwain at welliannau yn y meysydd hyn 
(gweler yr adran ar addysg, hyfforddiant a’r llyfrgell isod).  

Argymhellion i’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid  

2.2 Dylai system leoli’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid sicrhau nad yw pobl ifanc o Gymru yn 
cael eu lleoli mewn sefydliadau troseddwyr ifanc yn Lloegr os oes lle ar gael yn y Parc. 
(9.54)  
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd mwyafrif helaeth y bobl ifanc gai eu dal yn y Parc yn Gymry. 
Roedd maint yr uned wedi dyblu bron i 64 ers yr arolygiad blaenorol, drwy ychwanegu ail 
adain, oedd yn caniatáu i ragor o Gymry ifanc gael eu dal mewn carchar yn eu gwlad eu 
hunain. Ar adeg yr arolygiad, dim ond pedwar o bobl ifanc o Loegr oedd yn y Parc. Roedd pob 
un wedi ei roi yn y Parc fel rhan o broses a gynlluniwyd, oedd yn golygu trafodaethau rhwng Y 
Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid, y tîm troseddwyr ifanc perthnasol a’r carchar. Roedd y rhan fwyaf 
o’r bobl ifanc oedd yn cael eu dal wedi eu dedfrydu ac yn treulio dedfrydau byr. Nid oedd yr 
uned yn cyflwyno unrhyw raglenni ymddygiad troseddol ac nid oedd ganddi’r adnoddau i 
ddarparu ar gyfer anghenion pobl ifanc oedd wedi eu dedfrydu i garchar am oes a’r rhai gyda 
dedfrydau hir. Amcangyfrifodd staff fod rhwng 20 a 30 o Gymry ifanc mewn sefydliadau yn 
Lloegr yn treulio dedfrydau hir. Nid oeddem wedi ein hargyhoeddi y byddai eu trosglwyddo i 
garchar yn Lloegr yn sicrhau y byddai eu hanghenion fel pobl ifanc gyda dedfrydau hir yn cael 
eu hateb.  

Argymhellion pellach 

2.3 Dylai fod digon o le ac adnoddau digonol yng Nghymru er mwyn sicrhau bod yr holl Gymry 
ifanc a ddedfrydir (gan gynnwys y rheiny a ddedfrydwyd i garchar am oes a chyda dedfrydau 
hir) yn gallu treulio eu hamser yn y carchar mewn sefydliad yn eu gwlad enedigol.       

2.4 Ni ddylai ieuenctid deithio mewn cerbydau cludo gyda charcharorion sy’n oedolion. 
(9.55) 
 
Nis cyflawnwyd. Rhoddodd staff a weithiai yn yr ardal dderbyn wybod i ni bod o leiaf 50% o 
bobl ifanc a gyrhaeddai’r carchar yn parhau i rannu cludiant gydag oedolion. Ni chadwyd 
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cofnodion blaenorol oedd yn rhoi manylion ynglŷn â pha bryd y digwyddodd hyn. Roedd diffyg 
cofnodion o’r fath yn golygu nad aethpwyd i’r afael â’r mater hwn yn gywir.   
Ailadroddwn yr argymhelliad.  

Argymhelliad pellach 

2.5 Dylid cadw cofnodion ynglŷn â phob achos pan fydd pobl ifanc yn rhannu cludiant gydag 
oedolion. Dylid pasio’r wybodaeth hon ymlaen i fonitor Y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a’i 
thrafod gyda’r darparwyr hebrwng.  

 
Argymhellion                               I’r cyfarwyddwr 

Y dyddiau cyntaf yn y ddalfa 

2.6 Dylid hebrwng rhai sydd newydd gyrraedd i’r uned ieuenctid cyn gynted ag y bydd eu 
gwarantau wedi eu gwirio fel y gellir cyflawni gweddill y gweithdrefnau derbyn yn yr 
uned ieuenctid. (9.56) 
 
Nis cyflawnwyd. Parhâi pobl ifanc i gael eu derbyn drwy’r brif ardal dderbyn, ac roeddent yn 
aros yno nes byddai eu gwarantau wedi eu gwirio ac roeddent i gyd wedi cael eu noeth 
chwilio’n arferol. Fel arfer, byddai’r broses hon yn cymryd tua 30 munud ar gyfer oedolion, ond 
ar gyfer yr ieuenctid oedd newydd gyrraedd, roedd y gweithdrefnau cychwynnol yn parhau’n 
hirach, dros awr yn aml.  
Ailadroddwn yr argymhelliad hwn.  

Gwybodaeth ychwanegol  

2.7 Parhâi’r holl bobl ifanc i gael eu derbyn i’r sefydliad drwy ardal y brif dderbynfa. Er eu bod o 
fewn golwg a chlyw carcharorion oedd yn oedolion, roeddent o dan arolygiaeth gyson aelod o 
staff o un o’r adain ieuenctid. Roedd ystafell ddal wedi ei neilltuo at ddefnydd yr ieuenctid yn 
unig. Roedd hon yn lân ac wedi ei dodrefnu’n gynnil, ond nid oedd gwybodaeth wedi ei 
arddangos ynddi. Dywedwyd wrthym fod posteri yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol ac 
eglurhad o drefn yr uned wedi eu harddangos yn flaenorol, ond roedd y rhain wedi eu symud 
oherwydd eu bod wedi eu difrodi.  

Argymhelliad pellach 

2.8 Dylid arddangos gwybodaeth berthnasol mewn ffurf wydn yn yr ystafell gadw ieuenctid.  

Unedau preswyl  
Ni wnaed unrhyw argymhellion o dan y pennawd hwn yn ystod yr arolygiad diwethaf. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.9 Cadwyd ardaloedd cyffredin yn lân ac yn daclus, ac roedd gwobr am gell yr wythnos yn annog 
pobl ifanc i gadw eu celloedd yn lân. Roedd y celloedd wedi eu dodrefnu’n ddigonol, ac roedd 
trefniadau clir ar gyfer newid dillad y gwelyau a thyweli ymolchi a dillad. Roedd y bobl ifanc yn 
ymfalchïo yn eu hymddangosiad yn ôl pob tebyg. Yn ein harolwg, dywedodd 95% o’r 
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ymatebwyr y gallent gael cawod bob dydd, oedd gryn dipyn yn well na’r cymharydd1 sef 53%. 
Roedd yn bobl ifanc yn cyd fwyta adeg prydau bwyd, ac ymunai’r staff â hwy ar yr adegau hyn. 
Roedd yr awyrgylch yn gadarnhaol ac yn gymdeithasol. 

Perthynas rhwng y staff a’r bobl ifanc 
Ni wnaed unrhyw argymhellion o dan y pennawd hwn yn ystod yr arolygiad diwethaf. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.10 Roedd perthnas dda rhwng staff a’r bobl ifanc. Roedd pawb yn defnyddio enwau cyntaf, ac nid 
oedd pobl ifanc yn oedi cyn mynd at staff gyda chwestiynau neu broblemau. Roedd staff yn 
barod i ymateb ond yn sefydlu’n glir pa ymddygiad oedd yn ofynnol ganddynt. Roedd 
cyfarfodydd fforwm cymunedol yr uned bobl ifanc yn fodd effeithiol o godi materion pryder, ac 
roedd cofnodion y cyfarfodydd hyn yn dangos bod gweithredu yn digwydd ar y materion a 
godwyd. 

Swyddogion personol 
Ni wnaed unrhyw argymhellion o dan y pennawd hwn yn ystod yr arolygiad diwethaf. 

Gwybodaeth ychwanegol  

2.11 Roedd rôl y swyddog personol wedi ei hadolygu ers yr arolygiad blaenorol. Roedd yr adolygiad 
hwn wedi amlygu anawsterau i sicrhau bod swyddog personol wastad yn mynychu 
adolygiadau cynllun hyfforddi ar gyfer y bobl ifanc roeddent yn gyfrifol amdanynt.  Dywedwyd 
wrthym bod hyn yn bennaf oherwydd anhyblygrwydd yr amserlen staffio. Sefydlwyd tîm gwaith 
achos bychan er mwyn gwella’r sefyllfa. Roedd aelodau’r tîm yn gyfrifol am bob agwedd o’r 
broses cynllun hyfforddi, gan gynnwys amserlennu, casglu gwybodaeth a’r cadeirio hefyd. 
Cysylltodd y gweithwyr achos yn agos gyda swyddogion personol, oedd yn parhau i wneud y 
gwaith dyddiol gyda’r bobl ifanc. Er mai dim ond am ychydig fisoedd y bu’r cynllun hwn ar 
waith, roedd y canlyniadau cychwynnol yn addawol. Dywedodd staff wrthym fod hyn eisoes 
wedi arwain at agwedd fwy cyson tuag at gynllunio hyfforddiant.   

2.12 Parhâi pobl ifanc i fod yn gadarnhaol ynglŷn â’u profiad o swyddogion personol. Yn ein 
harolwg, dywedodd 63% o’r ymatebwyr eu bod wedi cyfarfod eu swyddog personol o fewn eu 
hwythnos gyntaf, a dywedodd 57% eu bod yn barod eu cymorth. Er nad oedd hyn cystal â’r 
arolygiad blaenorol, roedd yr ymatebion hyn yn uwch na’r cymaryddion oedd yn 41% am y naill 
a 48% am y llall.  

Gwarchod     

2.13 Ni ddylid noeth chwilio ieuenctid yn arferol. Dylai hyn ddigwydd ddim ond wedi iddo 
gael ei awdurdodi’n briodol ar sail asesiad risg trylwyr sydd wedi nodi perygl o niwed 
difrifol i’r plentyn neu i eraill.  (9.57) 
 
Nis cyflawnwyd. Parhâi pobl ifanc i gael eu noeth chwilio’n arferol wrth gyrraedd ac wrth adael 
y sefydliad. Cynhaliwyd y noeth chwiliadau yn y brif ardal dderbyn gan staff oedd yn gweithio 
yn yr uned ieuenctid. Digwyddai noeth chwiliadau yn yr uned ieuenctid hefyd, ond nid oedd hyn 
yn arferol a gwnaed hyn ar sail gwybodaeth, a deilliai fel rheol o ganlyniad i amheuaeth bod 

                                                 
1 Cyfrifir y cymharydd drwy agregu holl ymatebion arolygon ynghyd ac felly nid yw’n gyfartaledd 
ar draws sefydliadau.  
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person ifanc â chyffuriau yn ei feddiant.                                   
Ailadroddwn yr argymhelliad. 

2.14 Ni ddylid noeth chwilio ieuenctid byth drwy ddefnyddio grym. (9.58) 
 
Cyflawnwyd. Nododd cofnodion na noeth chwiliwyd person ifanc drwy rym ers yr arolygiad 
blaenorol. Roedd yn bryder gennym nodi, fodd bynnag, bod y ddogfennaeth a ddefnyddiwyd yn 
cynnwys adran a ganiatâi ddefnyddio noeth chwilio drwy rym o dan rai amgylchiadau. 
Rhoddodd hyn gyfiawnhad gormodol i’r broses. Ailadroddwn yr argymhelliad. 

2.15 Dylid cadw cofnodion manwl bob tro y noeth chwilir person ifanc, a dylid monitro’r rhain 
yn rheolaidd yn y cyfarfod gwarchod. (9.59) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Nid oedd y log o noeth chwiliadau a wnaed yn y brif ardal dderbyn 
yn gwahaniaethu rhwng ieuenctid ac oedolion. Nid oedd y cofnodion yn manylu ar yr adegau 
pan noeth chwiliwyd ieuenctid nac yn cynnig unrhyw eglurhad cefndirol. Mewn cyferbyniad â 
hyn, roedd y cofnodion ynglŷn â’r noeth chwiliadau a wnaed yn yr uned ieuenctid yn cynnwys 
manylion digonol ac wedi ei ddogfennu’n dda. Trafodwyd pob noeth chwiliad yn yr uned yng 
nghyfarfod dyddiol y tîm amlddisgyblaethol, lle gallai staff nodi unrhyw batrymau cyfarwydd neu 
dueddiadau.  
Ailadroddwn yr argymhelliad.  

Gwybodaeth ychwanegol 

2.16 Cynhaliwyd cyfarfod tîm amlddisgyblaethol bob bore yn yr uned. Cadeiriwyd hwn gan reolwr 
cydymffurfio a datblygu ymarfer ac fe’i mynychwyd gan staff o bob maes yn yr uned. 
Digwyddodd y cyfarfod ar ffurf trosglwyddiad estynedig, a darparodd gyfle hefyd i staff rannu 
gwybodaeth newydd. Prif ganolbwynt y drafodaeth oedd amrywiol agweddau ar ddiogelwch.  
Yn rheolaidd, fe drafodwyd yr holl bobl ifanc a oedd ar y pryd yn destun gweithdrefnau monitro 
hunan niweidio, gwrth fwlio, neu amddiffyn plant drwy asesu, gofal yn y ddalfa a gwaith tîm 
(ACCT). Defnyddiodd staff y cyfarfod hwn hefyd er mwyn cadarnhau’r arfarniad cychwynnol ar 
asesiadau risg rhannu cell. Roedd y tîm amlddisgyblaethol yn fecanwaith hynod ddefnyddiol ac 
effeithiol er mwyn sicrhau bod gan holl staff yr uned y wybodaeth bwysig ddiweddaraf ynglŷn 
â’r bobl ifanc.  

2.17 Parhâi’r trefniadau gwarchod yn gadarn. Yn ein harolwg, dim ond 14% o’r ymatebwyr 
ddywedodd eu bod wedi teimlo’n anniogel erioed yn y carchar, ac roedd hyn gryn dipyn yn well 
na’r cymharydd sef 29%. Ymdriniwyd â phryderon ynglŷn a diogelwch a godwyd yng 
nghyfarfodydd fforwm cymunedol uned y bobl ifanc yn y pwyllgor gwarchod. Cawsom ein 
plesio hefyd gan y berthynas waith gyson, oedd yn agos ac yn dryloyw, gyda’r adran 
gwasanaethau cymdeithasol lleol o ran amddiffyn plant.           

Amddiffyn plant  

2.18 Dylid hyfforddi’r holl staff ddaw i gysylltiad â phlant yn yr uned ieuenctid mewn 
amddiffyn plant. (9.60) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd yr holl staff a ddeuai i gysylltiad â phlant yn yr uned ar wahân 
i’r pedwar oedd wedi eu hapwyntio fwyaf diweddar, wedi derbyn hyfforddiant mewn amddiffyn 
plant. Roedd cynlluniau er mwyn sicrhau bod y staff newydd yn cwblhau hyfforddiant 
perthnasol yn fuan. 
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Argymhelliad pellach 

2.19 Dylai’r holl staff newydd sydd ar fin dod i gysylltiad â phlant yn yr uned dderbyn hyfforddiant 
mewn amddiffyn plant cyn iddynt gychwyn ar eu swyddi.  

Rhwystro hunan laddiad a hunan niweidio  

2.20 Dylid adolygu’r agwedd o reoli ieuenctid ar y system F2052.  (3.28) 
 
Cyflawnwyd. Roedd yr holl weithdrefnau’n ymwneud â hunan laddiad a hunan niweidio wedi 
eu hadolygu ym mis Medi 2006 pan gyflwynwyd y system asesu, gofal yn y ddalfa a gwaith tîm  
(ACCT). Roedd pobl ifanc a oedd wedi niweidio eu hunain neu a oedd mewn perygl o hunan 
niweidio yn cael eu rheoli’n dda. Nid oedd llawer iawn o hunan niweidio, ac roedd mwyafrif y 
dogfennau ACCT yn cael eu hagor o ganlyniad i bryderon staff yn hytrach nac achosion o 
hunan niweidio. Dim ond ychydig o bobl ifanc gai eu monitro drwy’r system ACCT yn hir. 
Roedd gwelliannau hefyd wedi digwydd i’r ffordd y defnyddiwyd gwybodaeth gefndir er mwyn 
gwneud asesiadau cychwynnol (gweler y paragraff nesaf).  

2.21 Ni ddylid defnyddio gweithdrefnau monitro hunan niweidio yn awtomatig yn dilyn 
‘rhybudd niweidio’. (9.61) 
 
Cyflawnwyd. Er bod y rhan fwyaf o bobl ifanc oedd yn cyrraedd gyda rhybudd niweidio gan y 
Tîm Troseddwyr Ifanc wedi eu gosod ar fonitro hunan niweidio ACCT, nid oedd hyn bellach yn 
fesur awtomatig, ond yn benderfyniad yn dilyn asesiad. Roedd yr asesiad hwn yn ymwneud â 
chyfweliad staff gyda’r person ifanc, a gwirio ei wybodaeth gefndirol ac unrhyw wybodaeth arall 
a oedd ar gael. Dywedwyd wrthym bod y rhybudd niweidio mewn rhai achosion yn nodi mai 
dyma’r tro cyntaf i’r person ifanc fod yn y carchar, er bod staff yn gwybod nad oedd hyn yn 
gywir gan fod yr unigolion hyn wedi treulio amser yn yr uned cynt. O dan yr amgylchiadau hyn, 
seiliodd staff eu penderfyniadau ynglŷn â pherygl niweidio ar y wybodaeth oedd yn ddibynadwy 
yn eu tyb.  

Lleihau bwlio a thrais             

2.22 Dylid cynnal arolwg er mwyn darganfod i ba raddau y mae bwlio yn digwydd a’r 
rhesymau pam nad adroddir amdano. (9.62) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol.  Er bod arolwg wedi ei gynnal ym mis Medi 2006 er mwyn 
penderfynu ar faint y bwlio a’r math o fwlio, ni chafodd y canlyniadau eu dadansoddi’n llawn ac 
ni weithredwyd arnynt. Roedd lefel y bwlio yr adroddwyd amdano yn parhau yn isel, ond yn 
dilyn ein pryderon blaenorol ynglŷn â’r posibilrwydd o ddiffyg adrodd, nid oedd cywirdeb y 
lefelau yr adroddwyd amdanynt yn glir eto.  

Gwybodaeth ychwanegol 

2.23 Ni ddaethom o hyd i dystiolaeth bod bwlio yn broblem ddifrifol. Nododd canlyniadau ein 
harolwg fod pobl ifanc fel rheol yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth dda gan staff – dywedodd 
67% o’r ymatebwyr fod staff wedi ymweld â hwy yn ystod yr wythnos flaenorol er mwyn 
gwybod sut roedd pethau, ac roedd hyn gryn dipyn yn well na’r cymharydd sef 32% ac hefyd 
yn welliant ers yr arolygiad blaenorol. Yn ein harolwg, dywedodd 14% o bobl ifanc eu bod wedi 
teimlo’n anniogel ar ryw adeg yn y Parc, oedd gryn dipyn yn well na’r cymharydd sef 29%.  
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Cydraddoldeb hiliol 
Ni wnaed unrhyw argymhellion o dan y pennawd hwn yn ystod yr arolygiad diwethaf. 

Gwybodaeth ychwanegol  

2.24 Roedd pobl ifanc o gefndiroedd du ac o leiafrifoedd ethnig yn ffurfio tua 6% o’r boblogaeth, ac 
roedd hyn yn eithaf tebyg i’r arolygiad blaenorol. Dim ond dwy ffurflen gwynion hiliol oedd wedi 
eu cyflwyno yn ystod y chwe mis blaenorol. Nid oedd yr un ohonynt yn ddifrifol, ac roedd y 
ddau yn ymwneud â galw enwau. Yn un o’r digwyddiadau, honnodd person ifanc du iddo gael 
ei gam-drin yn hiliol gan aelod o staff. Ymchwiliwyd yn llawn i’r honiad hwn, ac nis profwyd. 
Roedd yr achos arall wedi arwain at gyfryngu rhwng aelod o staff a’r cwynwr.  

2.25 Casglwyd gwybodaeth fanwl ynglŷn â chwynion am ddigwyddiadau hiliol yn yr adroddiad 
gwarchod misol, ac fe’i hystyriwyd yn rheolaidd yn y pwyllgor gwarchod pobl ifanc. Roedd yr 
adroddiadau hyn yn cynnwys gwybodaeth glir ynglŷn â chefndir ethnig y bobl ifanc dan sylw, 
ac roedd hynny o gymorth i adnabod unrhyw batrymau neu dueddiadau arwyddocaol. 
Dangosodd y wybodaeth a welsom fod y cwynion ynglŷn â digwyddiadau hiliol yn cael eu 
cymryd o ddifrif, a’u bod yn cael eu trin yn drylwyr ac yn sensitif.  

Cyswllt â’r byd y tu allan      
Ni wnaed unrhyw argymhellion o dan y pennawd hwn yn ystod yr arolygiad diwethaf. 

Gwybodaeth ychwanegol  

2.26 Yn ein harolwg, dywedodd 86% o’r ymatebwyr y gallent ddefnyddio’r ffôn yn ddyddiol, oedd 
gryn dipyn yn well na 49% y cymharydd. Yn debyg iawn, dywedodd 73% eu bod yn derbyn 2 
neu fwy o ymwelwyr y mis, ac roedd hyn hefyd gryn dipyn yn well na’r cymharydd oedd yn 
45%, a dywedodd 61% ei bod yn hawdd neu’n hawdd iawn i’w teulu a’u ffrindiau ymweld â 
hwy, oedd gryn dipyn yn well na’r cymharydd sef 33%. Roedd gweithiwr cymorth teulu yr uned 
yn allweddol er mwyn sicrhau bod cysylltiadau gyda theulu yn cael eu ffurfio’n gyflym wedi i 
berson ifanc gyrraedd. Roedd y gwaith gyda theuluoedd wedi ei gynyddu er mwyn cyfateb i’r 
twf yn y boblogaeth.  

Ceisiadau a chwynion         
Ni wnaed unrhyw argymhellion o dan y pennawd hwn yn ystod yr arolygiad diwethaf. 

Gwybodaeth ychwanegol  

2.27 Ymchwiliwyd yn gywir i gwynion gyda phwyslais, lle roedd modd, ar gyfryngu. Pan ddaeth staff  
i wybod bod cwyn wedi ei chyfiawnhau, ymddiheurwyd i’r person ifanc a chymryd camau i 
adfer y sefyllfa.                           

Defnyddio sylweddau  

2.28 Dylid cael asesiadau o anghenion y boblogaeth er mwyn darparu gwybodaeth i’r 
strategaeth gyffuriau a’r cynllun datblygu ar gyfer gwasanaeth camddefnyddio 
sylweddau ieuenctid. (JSMS). (8.49) 
 
Cyflawnwyd. Roedd cyflwyniad a chynllun gweithredu gwasanaeth camddefnyddio cyffuriau 
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pobl ifanc wedi ei gynhyrchu yn dilyn asesu anghenion. Roedd hwn yn cynnwys mesurau 
perfformiad, amcanion gwasanaeth allweddol a meini prawf monitro a gwerthuso. Roedd y 
gwasanaeth yn gweithio yn ôl manylion cenedlaethol ac fe’i cyflwynwyd gan reolwr 
gwasanaeth a dau weithiwr gwasanaeth camddefnyddio sylweddau, ac roedd un o’r rheiny yn 
methu â dod i gysylltiad â phobl ifanc ar y pryd oherwydd beichiogrwydd. Gadawodd hyn fwlch 
yn y gwasanaeth, gan leihau nifer y rhaglenni y gellid eu cyflwyno. Fodd bynnag, roedd 
recriwtio am weithiwr arall ar y gweill.    
 

2.29 Dylai cyngor clinigol arbenigol fod ar gael i feddygon sy’n trin plant a phobl ifanc sy’n 
ddibynnol ar sylweddau. (8.52) 
 
Cyflawnwyd. Roedd gan un o’r Meddygon Teulu ddiddordeb arbennig mewn defnyddwyr 
sylweddau ac roedd yn dilyn ail ran cwrs Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu mewn rheoli 
defnyddwyr sylweddau. Roedd protocolau dadwenwyno clinigol yn eu lle, ond roedd nifer y 
bobl ifanc a oedd â phroblem gyffuriau ddifrifol yn eithriadol isel ac fel arfer wedi eu cyfyngu i 
rai a oedd yn gaeth i alcohol a benzoadiazepin. Roedd y rhai a oedd wedi profi’n bositif am 
gyffuriau yn cael eu gweld gan y meddyg y diwrnod canlynol, a chynlluniau gofal dadwenwyno 
unigol yn cael eu cychwyn. 

2.30 Yng ngoleuni’r nifer sydd ar remand, dylid adolygu’r cymorth strwythuredig a roddir i 
bobl ifanc, ac ystyried cyrsiau byrion. (8.57) 
 
Cyflawnwyd. Oherwydd y cyfyngiadau staffio, roedd nifer y cyrsiau a oedd ar gael yn brin. Y 
rheolwr ac un gweithiwr oedd yn cyflwyno’r cyrsiau i gyd i bob pwrpas, ac roedd y galwadau 
mewnol ac allanol ar y rheolwr hefyd yn cyfyngu ar ddarparu gwasanaethau. Fodd bynnag, 
roedd cyrsiau rheoli straen ac ymwybyddiaeth sylfaenol o gyffuriau ac alcohol ar gael yn 
rheolaidd, a chyrsiau pellach ar y gweill. Fel rheol, roedd gwasanaethau’n cael eu darparu ar 
sail un-i-un, a’r bwriad oedd ehangu’r gwaith grŵp cyfyngedig ar ôl recriwtio’r gweithiwr 
newydd.  

Gwybodaeth ychwanegol 

2.31 Roedd pobl ifanc a oedd angen cymorth gyda phroblemau cyffuriau yn derbyn gwasanaeth da. 
Er gwaetha’r prinder staff, roedd pobl ifanc a oedd yn gaeth i sylweddau yn derbyn gofal a 
chymorth da. Roedd y tîm defnyddio sylweddau yn ymroddedig a chydwybodol, ac yn awyddus 
i barhau i wella gwasanaethau. Roedd gan y rheolwr gysylltiadau proffesiynol rhagorol, yn lleol 
a chenedlaethol, ac yn gallu galw ar eu hadnoddau lle bo angen. Roedd mewn cysylltiad 
rheolaidd â’r swyddog arwain ar sylweddau ar y bwrdd iechyd lleol ac â gweithwyr RAPt (yr 
ymddiriedolaeth Adsefydlu Carcharorion Gyda Phroblem Gaethiwed). 

2.32 Roedd pob newydd ddyfodiad yn derbyn asesiad o’i ddefnydd o sylweddau – ymhen pum 
diwrnod i rai ar remand ac o fewn 10 diwrnod i rai gyda gorchymyn cadw dan glo a hyfforddi. 
Credai’r tîm fod angen cymorth misol ar y bobl ifanc a aseswyd, ac roedd hynny’n sicrhau 
parhad y cymorth. Cawsom wybod mai alcohol a chanabis oedd y prif sylweddau a 
ddefnyddiwyd, ac aseswyd y cymorth yn ôl yr unigolyn. Yn ystod eu sesiwn gynefino, roedd 
pob person ifanc yn mynychu’r cwrs sylfaenol ar ymwybyddiaeth o gyffuriau. Roedd cymorth 
gyda phroblemau alcohol, rheoli straen ac atal gorddosio a yn cael ei gynnig. Roedd 
cysylltiadau rhagorol gydag unedau pobl ifanc eraill, ac roedd y timau’n cyfarfod yn rheolaidd i 
gyfnewid syniadau a gweithdrefnau. Roedd adsefydlu a gofal drwy’r broses wedi hen sefydlu, 
a’r tîm yn cysylltu’n dda â’r Timau Troseddau Ieuenctid lleol ac yn mynychu’r holl gyfarfodydd 
perthnasol. Anfonwyd copi o gynllun gofal y person ifanc at ei Dîm Troseddau Ieuenctid yn 
dilyn ei ryddhau. 
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2.33 Roedd y tîm wedi’i integreiddio’n llawn i dîm yr uned ac yn mynychu’r cyfarfodydd 
amlddisgyblaeth dyddiol. Roedd tîm y Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Pobl Ifanc yn 
cofnodi gwybodaeth yng nghofnod craidd y person ifanc, fel y câi’r holl staff a oedd yn gofalu 
amdanynt eu diweddaru ynghylch eu cynnydd. Roedd pob person ifanc a oedd yn dilyn cwrs 
dadwenwyno yn derbyn Asesiad, Gofal yn y Ddalfa a Gwaith Tîm hyd nes y byddai hwn wedi’i 
gwblhau.  

Gwasanaethau iechyd 

2.34 Dylai fod gan nyrs gymorth y person ifanc gynorthwy-ydd nyrsio / gofal iechyd 
strwythuredig er mwyn canoatáu iddi iddi ddatblygu ei sgiliau nyrsio seiciatrig ac er 
mwyn datblygu’r gwasanaeth iechyd i ieuenctid. (9.63) 
 
Cyflawnwyd. Roedd y nyrs gymorth pobl ifanc wedi cwblhau ei hyfforddiant fel nyrs seiciatrig 
ac roedd nyrs gyffredinol gofrestredig llawn amser arall wedi’i recriwtio. Roedd y ddau nyrs yn 
treialu system sifftiau newydd, ac roedd hyn wedi gwella mynediad pobl ifanc at wasanaethau 
iechyd. Roedd y ddau nyrs yn rhannu sifft, rhwng 7am a 9.30pm o ddydd Llun tan ddydd 
Gwener, ac roedd hyn yn rhoi mwy o barhad ac yn golygu bod cymorth iechyd ar gael am y 
rhan fwyaf o’r diwrnod craidd.  

2.35 Dylai fod strategaeth i helpu pobl ifanc 15 oed nad ydynt yn cael prynu tybaco ac i atal 
yr arfer o fenthyg gan eraill, a dylid hybu mwy ar wasanaethau rhoi’r gorau i ysmygu 
ymhlith carcharorion ifanc. (9.65) 
 
Cyflawnwyd. Roedd ysmygu wedi’i wahardd yn yr uned. Roedd pob ysmygwr yn cael ei 
adnabod drwy’r broses sgrinio gychwynnol neu ddilynol ac yn cael cynnig cymorth i roi’r gorau i 
ysmygu drwy gyfrwng therapi disodli nicotin a chymorth seicolegol. 

Gwybodaeth ychwanegol   

2.36 Roedd y gwasanaethau iechyd i bobl ifanc wedi eu strwythuro’n dda, gyda mynediad da at 
ystod eang o wasanaethau clinigol. Roedd clinigau rheolaidd gan weithwyr iechyd proffesiynol 
a oedd yn ymweld â’r uned, gan gynnwys deintydd, optegydd, cynghorwr iechyd rhywiol a 
gwasanaeth trin traed. Roedd mynediad at y meddyg yn dda iawn, ac nid oedd dim oedi bron. 
Roedd gwasanaethau deintyddol yn rhagorol a phobl ifanc yn cael eu gweld yn y clinig nesaf a 
oedd ar gael. Roedd y berthynas rhwng y bobl ifanc a’r nyrsys ymroddgar yn broffesiynol, ond 
yn hamddenol. Arferiad y nyrsys oedd gweithredu polisi drws agored, ac roedd hyn yn 
gweithio’n effeithiol. Roeddent yn mynychu’r cyfarfod amlddisgyblaethol yn y bore ac yn rhannu 
gwybodaeth lle’r oedd hynny’n briodol. 

2.37 Roedd pob newydd ddyfodiad yn cael ei weld yn y dderbynfa am sgriniad iechyd cychwynnol. 
Yn dilyn hyn, roedd ail sgriniad yn cael ei wneud o fewn 48 awr, er bod peth oedi gyda 
chwblhau hyn. Roedd ystafell y dderbynfa yn ddigonnol, ond nid oedd ganddi system cloch 
frys. Roedd ystafelloedd iechyd yn E1 a G1 gyda digon o le, ond ni ellid dad-gloi drws ystafell 
G1 o’r tu mewn, gan olygu bod y nyrs yn agored i niwed.  

2.38 Roedd gan y ddau nyrs gysylltiadau â gwasanaethau iechyd yn yr ysgolion lleol, ac â’r 
ymwelwyr iechyd, a gallent gael gafael ar gyngor ac arweiniad lle roedd angen. Roedd 
hanesion imwneiddio yn cael eu gwirio a brechiadau ychwanegol yn cael eu trefnu lle’r oedd 
hynny’n briodol. Roedd perthynas dda gyda’chyrff hybu iechyd a iechyd cyhoeddus lleol. 
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2.39 Roedd cyfleusterau cleifion mewnol ar gyfer pobl ifanc mewn uned tri gwely ar wahân yn y brif 
adain i gleifion mewnol. Nid oedd hyn yn ddelfrydol, ond roedd yn cwrdd ag anghenion tymor 
byr y bobl ifanc. Un o’n pryderon, fodd bynnag, oedd bod y gwelyau hyn hefyd yn cael eu 
defnyddio i wahanu pobl ifanc a oedd yn aflonyddgar. Nid oedd hyn yn foddhaol i’r person ifanc 
nac i’r oedolion rheiny yn yr uned cleifion mewnol, ac fe achosai straen diangen. 

2.40 Ar y cyfan, roedd  gwasanaethau fferyllfa yn dda, er bod nifer o anghysondebau gyda’u rheoli. 
Er enghraifft, roedd y fferyllfa’n gweinyddu rhagnodau preifat i staff. Nid oedd meddyginiaethau 
a anfonwyd i ystafelloedd triniaeth ar yr adain wedi cael eu derbyn, ac roedd rhai 
meddyginiaethau nad oedd eu hangen mwyach ar yr adeiniau yn cael eu gadael y tu allan i’r 
fferyllfa ac yna’n mynd ar goll. Roedd staff gofal iechyd yn dod i mewn i’r fferyllfa pan oedd 
staff y fferyllfa ar ddyletswydd, ac roedd hyn yn tarfu ar adegau prysur. Nid oedd staff gofal 
iechyd yn dilyn y polisi ynghylch defnyddio’r cwpwrdd meddyginiaethau y tu allan i oriau. 
Roedd adegau hefyd pan oedd staff y fferyllfa yn derbyn ceisiadau llafar gan feddyg i gyflenwi 
meddyginiaeth, ond eu bod wedi eu trosglwyddo gan drydydd parti. Ar y cyfan, roedd 
gweithdrefnau archwilio’r fferyllfa yn anfoddhaol. 

2.41 Roedd y gwasanaethau iechyd meddwl yn wael heb unrhyw wasanaethau iechyd meddwl 
penodol i blant a’r glasoed (CAMHS) ar gael. Roedd y staff gofal iechyd yn gwneud eu gorau i 
gynorthwyo pobl ifanc a oedd ag anghenion iechyd meddwl ac yn eu rheoli’n dda. Roedd y tîm 
iechyd meddwl sylfaenol yn darparu’r cymorth angenrheidiol, a’r tîm iechyd meddwl 
mewngymorth i oedolion yn cynnig cymorth yn aml. Y drefn oedd trosglwyddo unrhyw blentyn 
mewn argyfwng a difrifol wael i sefydliad pobl ifanc arall (Carchar Ashfield fel arfer). Roedd 
timau cymunedol a oedd â chleientiaid yn yr uned yn dod i’w gweld yn rheolaidd ac yn cynnig 
cymorth clinigol ac ymarferol. Fodd bynnag, roedd staff yn poeni’n arw ynghylch y diffyg 
gwasanaeth strwythuredig i ofalu am yr holl bobl ifanc a oedd ag anghenion iechyd meddwl. 

Argymhellion pellach 

2.42 Dylid cwblhau’r ail sgriniad iechyd ymhen 48 awr. 

2.43 Dylai fod gan yr ystafell iechyd yn y dderbynfa gloch argyfwng. 

2.44 Ni ddylid defnyddio gwelyau cleifion mewnol i bobl ifanc ar gyfer dibenion heb fod yn ymwneud 
ag iechyd. 

2.45 Dylid cadw drws y fferyllfa dan glo bob amser, gan gynnwys yn ystod oriau agor. Dylid cadw a 
chynnal cofnod dyddiol priodol o enwau, amseroedd a phwrpas ymweliad pob person â’r 
fferyllfa y tu allan i oriau.  

2.46 Dylid cadw pob meddyginiaeth dan glo mewn cyfleusterau storio priodol.  

2.47 Dylid rhoi’r gorau i’r arfer o gynnig rhagnodau i staff y carchar. 

2.48 Dylai’r fferyllfa sicrhau bod staff iechyd yr adain yn llofnodi ar gyfer pob meddyginiaeth sy’n 
cael ei gweinyddu i ystafelloedd triniaeth yr adain. Dylid ymchwilio’n llawn os bydd unrhyw 
feddyginiaeth yn diflannu, a chofnodi ac archwilio prosesau a chanlyniad unrhyw ymchwiliad.  

2.49 Dylid cyflwyno cymorth seiciatrig arbenigol i bobl ifanc fel mater o frys.  
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Pwynt cadw tŷ 

2.50 Dylid adnewyddu’r clo ar yr ystafell nyrsys yn G1 fel bod modd datgloi’r drws o’r tu mewn. 

Darpariaethau addysg, hyfforddiant a llyfrgell  

2.51 Dylai canlyniadau profion llythrennedd a rhifedd oleuo’r cynlluniau dysgu. (9.66) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd hyn bellach yn digwydd mewn rhai achosion, ond nid pob tro. 

Argymhelliad pellach 

2.52 Dylid defnyddio asesiadau cychwynnol ym mhob achos er mwyn i gynlluniau addysg y bobl 
ifanc gyfateb i’w hanghenion.  

2.53 Dylai asesiadau arbenigol ar gyfer anawsterau dysgu, fel dyslecsia, fod ar gael. (9.67) 
 
Cyflawnwyd. Roedd pob person ifanc bellach yn cael ei asesu ar gyfer sgiliau sylfaenol. Os 
oedd unrhyw bryderon yn cael eu nodi, roedd profion diagnostig pellach ar gyfer anawsterau 
dysgu penodol, gan gynnwys dyslecsia.  

2.54 Dylai mwy o gyfarpar TG ar gyfer addysg fod ar gael a dylai’r peiriannau argraffu 
weithio. (9.68) 
 
Cyflawnwyd. Roedd cryn wario wedi bod ar ddiweddaru ac ychwanegu at y cyfarpar TG, gan 
gynnwys y peiriannau argraffu. 

2.55 Dylai athrawon sicrhau bod pobl ifanc yn deall y targedau addysg sy’n cael eu gosod ar 
eu cyfer. (9.69) 
 
Cyflawnwyd. Roedd gan bobl ifanc ddealltwriaeth well o’u targedau nag o’r blaen, ac roedd 
athrawon yn gwneud mwy o ddefnydd ohonynt mewn sesiynau. 

2.56 Dylid darparu mwy o hyfforddiant sgiliau sylfaenol a sgiliau galwedigaethol. (9.70) 
 
Cyflawnwyd. Roedd pobl ifanc gydag anghenion sgiliau sylfaenol bellach yn derbyn cymorth 
priodol. Roedd cynnydd wedi bod mewn hyfforddiant sgiliau galwedigaethol, gan gynnwys 
cyflwyno cwrs glanhau diwydiannol a rhaglen goginio a lletygarwch, a oedd yn cynnwys 
glendid bwyd. Roedd cynlluniau ar y gweill i gyflwyno gweithdy aml-sgiliau, a fyddai’n cynnwys 
gwaith plymio sylfaenol.   

2.57 Dylid darparu cyrsiau cynefino i staff dysgu newydd. (9.71) 
 
Cyflawnwyd. Roedd rhaglen gynefino briodol i athrawon newydd, gan gynnwys cysgodi aelod 
profiadol o’r staff. Roedd athrawon newydd hefyd yn cael amser i ddod i adnabod pobl ifanc 
cyn dod yn gyfrifol am eu dosbarthiadau. 
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2.58 Dylai pob aelod o’r staff dysgu fod â chymwysterau priodol. (9.72) 
 
Cyflawnwyd. Roedd y staff addysgu bellach wedi cymhwyso’n briodol, ac roedd staff sgiliau 
sylfaenol heb gymhwyso yn dilyn cwrs addysgu sgiliau sylfaenol lefel dau.   

2.59 Dylid gwella’r trefniadau sicrhau ansawdd ar gyfer dysgu. (9.73) 
 
Cyflawnwyd. Roedd arsylwadau rheolaidd yn yr ystafell addysgu yn digwydd bellach. Roedd 
athrawon hefyd yn derbyn adborth ysgrifenedig defnyddiol, gydag awgrymiadau ar sut i wella.   

2.60 Dylid gwella’r wybodaeth am yrfaoedd a chysylltiadau gyda darparwyr allanol. (9.74) 
 
Cyflawnwyd. Roedd cynghorwyr Gyrfa Cymru’n cynnig rhaglen reolaidd o gyfarwyddyd gyrfaol 
i bob person ifanc. Roedd pob person ifanc hefyd yn cael cynnig cyfweliad cyfarwyddyd 
personol. 

2.61 Dylid llunio a gweithredu strategaeth gyffredinol ar gyfer cynlluniau cyllidebau addysg, 
wedi ei chysylltu â datblygiad y cwricwlwm a gwella ansawdd. (9.75) 
 
Cyflawnwyd yn rhannol. Roedd rhywfaint o gynnydd wedi bod yn y maes hwn, ond roedd 
angen mwy o waith eto arno. 

Argymhelliad pellach 

2.62 Dylid datblygu ymhellach y gwaith sydd wedi’i wneud ar gysylltu datblygiad y cwricwlwm a 
gwella ansawdd i gynlluniau cyllidebau addysg. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.63 Ar y cyfan, roedd pobl ifanc yn cyflawni safonau boddhaol, ond roedd absenoldeb salwch y 
staff yn cael effaith negyddol ar eu cyflawniad, ac nid oedd cystal ag yr oedd pan gynhaliwyd yr 
arolygiad diwethaf.  

2.64 Roedd gan y rhan fwyaf o bobl ifanc fynediad at ystod o achrediadau priodol, gan gynnwys 
mewn arlwyo a lletygarwch, celf, llythrennedd a rhifedd. Roedd cyflwyniad diweddar i gyrsiau 
Cyswlltdysgu, a oedd yn cael eu cynllunio a’u cyflwyno’n dda, wedi ehangu’r cyfleoedd i ennill 
achrediad addas mewn cyfrifiadura, y rhyngrwyd a gyrru. Roedd pobl ifanc yn mwynhau’r 
cyrsiau hyn gan eu bod yn gallu gweld eu perthnasedd i’w bywydau pob dydd. Fodd bynnag, 
roeddent weithiau’n colli sesiynau oherwydd cyfathrebu gwael rhwng athrawon a staff yr adain. 
Er y gallai pobl ifanc gwblhau cyrsiau, fel TGAU, a ddechreuwyd eisoes ganddynt, prin oedd y 
cyfle i ddilyn cyrsiau lefel uwch drwy’r cwricwlwm yn y Parc. Roedd pobl ifanc yn elwa o 
ymweldiadau gan asiantaethau allanol, a hefyd yn gweithio gyda grŵp theatr lleol ar faterion yn 
ymwneud â chamddefnyddio sylweddau. Roedd yr uned wedi ennill gwobr partneriaeth fusnes 
am y gwaith hwn ym mis Awst 2007. 

2.65 Roedd y cwricwlwm presennol yn rhy gul, ac nid oedd digon o gyfleoedd i bobl ifanc baratoi ar 
gyfer bywyd gwaith, ond roedd cynlluniau da i wella’r ddarpariaeth alwedigaethol (gweler hefyd 
baragraff 2.56). Nid oedd unrhyw raglen addysg bersonol, cymdeithasol ac iechyd.   

2.66 Roedd athrawon yn disgwyl i bobl ifanc ymddwyn yn dda ac roedd y rhan fwyaf yn gwneud 
hynny. Roedd gwaith mewn addysg a hyfforddiant yn cyfrif tuag at fwy o gyfleoedd i wneud y 

CEM a STI y Parc (ieuenctid)  25



gweithgareddau cymdeithasu a chyfoethogi y gallai pobl ifanc eu hennill o dan y cynllun 
gwobrwyo a sancsiynau. Dim ond mewn rhai dosbarthiadau yr oedd ymddygiad gwael yn 
digwydd, lle’r oedd athrawon yn rhoi gweithgareddau lefel isel i’r bobl ifanc tra byddent yn 
canolbwyntio ar rai a oedd â mwy o ddiddordeb yn y pwnc. O ganlyniad, roedd rhai pobl ifanc 
yn teimlo allan ohoni, yn ddi-sialens a diflas, ac yn ymddwyn yn wael.  

2.67 Roedd pobl ifanc wedi elwa o welliannau diweddar i’r asesiad cychwynnol o’u llythrennedd a’u 
rhifedd, a chymorth ychwanegol gyda’u sgiliau sylfaenol. Roedd pob person ifanc yn cael prawf 
Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol ar ôl cyrraedd, a châi ei asesu gan athro neu athrawes arbenigol i 
nodi unrhyw fylchau ac unrhyw brofion diagnostig pellach, lle roedd angen. Roedd pobl ifanc 
yn derbyn adborth sensitif ar eu canlyniadau gyda chyfle i drafod beth oedd angen iddynt ei 
wneud i wella. Roedd athrawon yn cael gwybod beth oedd canlyniadau’r asesiadau hyn, ond 
nid oeddent i gyd yn cadw copïau yn eu ffeiliau neu’n eu defnyddio i oleuo eu cynlluniau 
gwersi. Golygai hyn nad oedd pob person ifanc gydag anghenion sgiliau sylfaenol yn cyfrannu 
at weithgareddau’r ystafell ddosbarth. Nid oedd athrawon yn derbyn digon o gymorth yn y 
dosbarth ar gyfer y nifer fawr o bobl ifanc  oedd ag anghenion addysgol arbennig acíwt, ac 
roedd hyn yn ei gwneud yn anodd diwallu eu hanghenion. 

2.68 Roedd ansawdd yr addysgu’n amrywio o ardderchog i foddhaol. Roedd athrawon yn asesu, 
tracio a chofnodi cynnydd y bobl ifanc yn ofalus yn y rhan fwyaf o’r dosbarthiadau. Roedd y 
rhan fwyaf yn gosod targedau cyflawniad, er nad oedd amser yn cael ei ddyrannu iddynt  
drafod y rhain yn unigol. O ganlyniad, nid oedd gan bobl ifanc gyfle i ganolbwyntio ar yr hyn yr 
oedd angen iddynt ei wneud i wella eu perfformiad. Er gwaetha’r cymorth gan arweinwyr 
cwricwlaidd, a chryn wario ar gyfarpar newydd ar gyfer cerddoriaeth a TG, nid oedd gan bob 
athro neu athrawes fynediad at ystod digon eang o weithgareddau ac adnoddau i ennyn 
diddordeb pobl ifanc neu nad oeddent yn eu defnyddio.   

2.69 Yn ogystal â’r rhaglen gynefino newydd (gweler paragraff 2.57), roedd athrawon yn elwa o 
ystod eang o hyfforddiant, gan gynnwys amddiffyn plant. Roedd staff addysg yn cyfrannu’n dda 
at brosesau cynllunio ac adolygu dedfrydau.  Ar y cyfan, roedd athrawon yn defnyddio 
arddangosfeydd o ansawdd da yn yr ystafelloedd dosbarth i ddathlu cyflawniad y bobl ifanc. 
Dangosai athrawon ymwybyddiaeth dda o faterion amrywiaeth, ac roedd y bobl ifanc yn 
cymryd rhan mewn prosiect wedi’i gysylltu â charchar yn Barbados.  

2.70 Yn ddiweddar, roedd yr uned addysg pobl ifanc wedi symud i le gwell, a roeddent yn elwa o 
ddysgu mewn amgylchedd mwy addas. Fodd bynnag, roedd diffygion o ran arweinyddiaeth a 
rheolaeth yn parhau. Nid oedd rheolwyr yn cynnwys yr athrawon mewn penderfyniadau nac yn 
natblygiad yr uned. Nid oedd unrhyw drefniadau ffurfiol fel bod athrawon yn gallu rhannu 
arferion da gyda strategaethau dysgu neu reoli dosbarth. Nid oedd rheolwyr yn rhoi digon o 
fynediad at dechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu i’r staff addysg, gan gynnwys y rhyngrwyd, 
cyfarpar a chymorth. Roedd hyn yn ei gwneud yn anodd iddynt gynllunio ac ymchwilio, a 
gwneud eu sesiynau yn fwy hygyrch i bobl ifanc.  

2.71 Nid oedd rheolwyr yn casglu data yn rheolaidd ar gyflawniad pobl ifanc, felly ni allent adnabod 
a chyfarwyddo gwelliannau i’r unigolion neu’r grwpiau hynny nad oedd yn cyflawni cystal ag y 
dylent neu yn y meysydd addysgu lle’r oedd y cyflawni’n wael.  

2.72 Roedd llyfrgell newydd a agorwyd yn yr uned addysg yn llawn adnoddau ac yn cael ei rheoli’n 
dda, ac yn welliant ar yr arolygiad diwethaf. Gallai pobl ifanc fenthyca llyfrau’n rheolaidd, ac 
roedd llyfrgellydd o’r brif lyfrgell yn ymweld unwaith yr wythnos i ail-stocio ac i dderbyn 
ceisiadau am lyfrau ychwanegol. 
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Argymhellion pellach 

2.73 Dylid rhoi mwy o gyfle i bobl ifanc ennill lefelau uwch o achrediad ffurfiol. 

2.74 Dylid cyflwyno rhaglen ffurfiol o addysg bersonol, cymdeithasol ac iechyd.  

2.75 Dylai’r cwricwlwm gynnwys mwy o gyrsiau galwedigaethol a pharatoad ar gyfer bywyd gwaith. 

2.76 Dylid gwella ansawdd yr addysgu a’r dysgu. Dylai athrawon ddefnyddio ystod ehangach o 
adnoddau a gweithgareddau priodol i apelio at yr holl bobl ifanc, a defnyddio asesiadau 
cychwynnol i oleuo eu cynlluniau gwersi fel bod pob person ifanc yn gweithio ar lefel briodol. 

2.77 Dylid gwella ansawdd y cymorth ar gyfer anghenion ychwanegol. 

2.78 Dylid gwella ansawdd yr arweinyddiaeth a’r rheolaeth, a dylid rhoi mwy o gyfle i athrawon 
gyfrannu at wella ansawdd.   

Addysg gorfforol a hybu iechyd  
 
Ni wnaed unrhyw argymhellion o dan y pennawd hwn yn yr arolygiad diwethaf. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.79 Roedd y bobl ifanc yn derbyn cyfleoedd da i gymryd rhan mewn addysg gorfforol, ac roedd y 
llwybr addysg gorfforol o ansawdd uchel iawn. Roedd ansawdd yr addysgu AG yn ardderchog. 

Gweithgareddau ffydd a chrefyddol 
Ni wnaed unrhyw argymhellion o dan y pennawd hwn yn yr arolygiad diwethaf. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.80 Roedd trefniadau i bobl ifanc gymryd rhan mewn addoli cymunedol. Yn ein harolwg, dywedodd 
60% o’r rhai a holwyd eu bod wedi cael mynediad at gaplan o fewn 24 awr i gyrraedd y Parc, 
canran sylweddol well na’r ffigur cymharydd oedd yn 41%. 

Amser y tu allan i’r gell 

2.81 Dylai pobl ifanc fod yn gallu defnyddio’r iard ymarfer ar gyfer gweithgareddau awyr 
agored o dan oruchwyliaeth. (9.64) 
 
Ni chyflawnwyd. Roedd yr iard ymarfer yn parhau i fod yn llwm, a’r bobl ifanc yn tueddu i 
sefyll mewn grwpiau a siarad pan oeddent y tu allan. Roedd cynlluniau i greu ardaloedd 
newydd ar gyfer ymarfer corff fel rhan o ail-ddatblygu’r Parc, ac roedd y rhain yn aros am 
ganiatâd cynllunio.  
Ailadroddwn yr argymhelliad. 
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Gwybodaeth ychwanegol 

2.82 Roedd cymdeithasu’n cael ei ddarparu’n rheolaidd bob dydd, a sylwyd bod y staff yn 
ymgysylltu â phobl ifanc yn gadarnhaol yn ystod y cyfnodau hyn. Er nad oedd ymarfer corff yn 
brofiad cyffrous, roedd gan bobl ifanc gyfle i fynd allan i’r awyr agored deirgwaith y dydd ar 
adegau penodol. 

Disgyblaeth  
Ni wnaed unrhyw argymhellion o dan y pennawd hwn yn yr arolygiad diwethaf. 

Gwybodaeth ychwanegol 

2.83 Cawsom wybod y bu’n anodd, am gyfnod o bump i chwe mis ar ôl agor yr adain ychwanegol i 
bobl ifanc yn Chwefror 2007, cadw’r cydbwysedd effeithiol blaenorol rhwng gofal a rheolaeth 
yn yr uned. Roedd yr adain ychwanegol wedi llenwi gyda phobl ifanc yn fuan iawn cyn gynted 
ag yr agorodd. Roedd llawer o’r staff bryd hynny hefyd yn newydd ac yn ddibrofiad. Roedd y 
cyfnod hwn hefyd wedi cyd-ddigwydd ag absenoldeb rheolwr effeithiol. Gyda’i gilydd, roedd y 
ffactorau hyn wedi cyfuno i gael effaith anesmwyth, gyda morâl staff isel ac ymddygiad gwael 
ymhlith y bobl ifanc. Cyrhaeddodd nifer y digwyddiadau disgyblu, a oedd yn cynnwys defnyddio 
ataliaeth a gwahanu, benllanw ym mis Mai 2007 gyda 28 o ddigwyddiadau, cyn gostwng i wyth 
ym mis Mehefin. Fodd bynnag, roedd y sefyllfa wedi gwella’n arw yn y ddeufis cyn ein 
harolygiad, a dangosodd y ffigurau ar gyfer Awst 2007 ostyngiad o 40% yn y defnydd o 
ataliaeth ers y mis blaenorol. Roedd rheolwr newydd wedi’i benodi ar gyfer yr uned, a 
chynlluniau i greu swydd rheolwr canol ychwanegol. Roedd agwedd gymharol gadarnhaol y 
staff a welsom yn awgrymu bod morâl yn gwella, ac roedd y defnydd o ataliaeth ar bobl ifanc, 
yn ogystal â lefel y dyfarniadau, wedi lleihau ers Mai 2007. 

2.84 Un mesur a gyflwynwyd yn fuan yn 2007 i ddelio â’r nifer gynyddol o bobl ifanc aflonyddgar 
oedd defnyddio tair cell yn yr uned gofal iechyd ar gyfer rheoli ymddygiad. Er ein bod yn falch o 
weld nad oedd yr uned wahanu ar gyfer oedolion wedi cael ei defnyddio i ddelio â ieuenctid 
aflonyddgar, nid oedd yn briodol defnyddio gwelyau meddygol i bwrpas anfeddygol (gweler 
paragraff 2.39 ac argymhelliad 2.44). 

2.85 Roedd y llety yn yr uned gofal iechyd wedi cael ei ddefnyddio am resymau ymddygiad 11 o 
weithiau yn y chwe mis blaenorol. Fel arfer, roedd hyn am oriau’n unig, ond mewn rhai 
achosion fe’i defnyddiwyd dros nos. Roedd yn rhaid gofyn am awdurdod i ddefnyddio’r 
cyfleusterau hyn gan bennaeth yr uned neu gan y cyfarwyddwr dyletswydd a’r rheolydd. Fodd 
bynnag, nid oedd unrhyw drefniadau llywodraethu priodol ar gyfer y weithdrefn hon, a oedd 
felly’n wahanu o ryw fath. Yng ngoleuni gwell sefydlogrwydd ac mewn uned gymharol fach 
gydag adnoddau da, dylid sicrhau bod pobl ifanc a oedd angen eu gwahanu dros dro oddi wrth 
eraill yn cael eu rheoli o fewn yr uned ei hun.  

Argymhelliad pellach 

2.86 Dylai’r arfer o wahanu am resymau ymddygiad ddigwydd o fewn yr uned ieuenctid gyda 
threfniadau llywodraethu priodol.   

Cynllun gwobrau a sancsiynau 
Ni wnaed unrhyw argymhellion o dan y pennawd hwn yn yr arolygiad diwethaf. 
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Gwybodaeth ychwanegol 

2.87 Roedd cynllun gwobrau a sancsiynau effeithiol yn ei le, ac roedd adolygiadau rheolaidd wedi 
eu cefnogi gan gofnodion da iawn ar ffeiliau personol y bobl ifanc. Dangosai’r rhain hefyd 
gyswllt rheolaidd rhwng y bobl ifanc a’u gweithiwr allweddol (swyddog personol). Cymerai’r 
bobl ifanc ddiddordeb brwd yn yr hyn a oedd yn cael ei ysgrifennu amdanynt yn eu ffeiliau. 
Roedd hyn, ynghyd â gwahaniaethu clir rhwng y lefelau gwobrwyo, yn cael effaith ysgogol ar 
eu hymddygiad.  

Cynllunio hyfforddiant a rheoli remand 

2.88 Dylai’r gwasanaeth ieuenctid ar gamddefnyddio sylweddau gyflwyno gwaith grŵp addas 
i oed er mwyn cwrdd ag anghenion y plant a’r bobl ifanc. (9.76) 
 
Cyflawnwyd. Roedd y gwasanaeth camddefnyddio sylweddau i bobl ifanc wedi cyflwyno nifer 
o ymyriadau priodol i oed, gan gynnwys gwaith grŵp ( gweler paragraff 2.32).  

Gwybodaeth ychwanegol 

2.89 Buom yn arsylwi mewn un cyfarfod cynllunio hyfforddiant. Er bod nifer dda yn bresennol a 
chafodd ei gadeirio’n effeithiol, nid oedd y person ifanc dan sylw yno. Yn hytrach, roedd wedi 
dewis mynd i’r gampfa, oherwydd bod ei gyfle i wneud ymarfer corff fel arall yn brin. Er cryn 
syndod, roedd y cais wedi ei ganiatáu ac roedd y person ifanc wedi colli ei adolygiad. Er nad 
oedd hyn yn anghyffredin, ni ddylai gweithgareddau sy’n cystadlu am eu hamser atal pobl ifanc 
rhag mynychu eu hadolygiadau. 

2.90 Roedd yr atebion i’r cwestiynau am y broses gynllunio yn gadarnhaol. Dywedodd chwe deg tri 
y cant o’r rhai a holwyd eu bod wedi cyfarfod eu swyddog personol yn yr wythnos gyntaf, 
dywedodd 55% fod cyfle iddynt weld eu cynllun hyfforddiant, a gwyddai 75% sut i gysylltu â’u 
gweithiwr Tîm Troseddau Ieuenctid. Er nad oedd y ffigurau hyn cystal ag yn ystod yr arolygiad 
blaenorol, roeddent gryn dipyn yn uwch na’r cymharydd sef 41%, 35% a 57%. 

2.91 Roedd archwiliad ehangach o’r dogfennau a gefnogai’r broses cynllunio hyfforddiant, a 
thrafodaeth â gweithiwr profiadol o’r Tîm Troseddau Ieuenctid a oedd yn ymweld â’r carchar, 
yn awgrymu bod y berthynas waith rhwng gweithwyr y Tîm Troseddau Ieuenctid yn y gymuned 
ac yn y carchar yn dda, a bod y trefniadau cynllunio cyffredinol yn parhau i fod yn rhai cadarn. 

2.92 Ar y pryd, nid oedd y sefydliad yn darparu unrhyw raglenni ymddygiad troseddol i bobl ifanc. 
Roedd y cyfarwyddwr wedi rhyddhau cyllid i benodi dau seicolegydd, gydag un eisoes yn ei 
swydd, a oedd â’r dasg gychwynnol o ymchwilio i’r ymyriadau mwyaf priodol ar gyfer y 
boblogaeth. 
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Adran 3: Crynodeb o’r argymhellion  

Rhestr yw’r isod o’r argymhellion sy’n cael eu hailadrodd a’r argymhellion pellach a gynhwysir yn yr 
adroddiad hwn.  Mae’r cyfeirifau mewn cromfachau yn cyfeirio at leoliad y paragraff yn y prif adroddiad.  

Argymhelliad i’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid 

3.1 Dylai Cymru fod â’r gallu ac adnoddau digonnol i sicrhau bod yr holl bobl ifanc o Gymru sy’n 
cael eu dedfrydu (gan gynnwys rhai gyda dedfrydau oes a dedfrydau hir) yn treulio eu hamser 
yn y ddalfa mewn sefydliad yn ei gwlad enedigol. (2.3) 

Argymhelliad i’r gwasanaeth hebrwng a charcharu carcharorion  

3.2 Ni ddylai pobl ifanc deithio mewn cerbydau hebrwng gyda charcharorion sy’n oedolion. (2.4) 

Argymhellion i’r Cyfarwyddwr 

Llysoedd, hebryngwyr a throsglwyddo 

3.3 Dylid cadw cofnod o bob achos lle mae pobl ifanc yn rhannu trafnidiaeth ag oedolion. Dylid 
pasio’r wybodaeth yma ymlaen i fonitor y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a chodi’r mater gyda 
darparwyr y gwasanaeth hebrwng. (2.5) 

Y diwrnodau cyntaf yn y ddalfa 

3.4 Dylid hebrwng newydd ddyfodiaid i’r uned ieuenctid cyn gynted ag yr archwilir eu gwarantau fel 
y gellir cyflawni gweddill y gweithdrefnau derbyn yn yr uned ieuenctid. (2.6) 

3.5 Dylid dangos gwybodaeth berthnasol, mewn fformat parhaol, yn yr ystafell dal troseddwyr dros 
dro o fewn yr uned pobl ifanc. (2.8) 

Diogelu 

3.6 Ni ddylid noeth chwilio pobl ifanc fel mater o drefn. Dylai hyn ddigwydd lle rhoddir awdurdod 
priodol yn unig a hynny’n dilyn asesiad risg trylwyr sy’n nodi bod risg o niwed difrifol i’r plentyn 
neu i eraill. (2.13) 

3.7 Ni ddylid noeth chwilio ieuenctid byth drwy ddefnyddio grym. (2.14) 

3.8 Dylid cadw cofnodion manwl pob tro y bydd person ifanc yn cael ei noeth chwilio, a monitro’r 
rhain fel mater o drefn yn y cyfarfod gwarchod. (2.15) 

Amddiffyn plant 

3.9 Dylai pob aelod newydd o staff a fydd yn cael cysylltiad â phlant yn yr uned dderbyn 
hyfforddiant amddiffyn plant cyn dechrau eu swydd. (2.19) 
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Bwlio a lleihau trais 

3.10 Dylid cyflawni arolwg i ddarganfod faint o fwlio sy’n digwydd a’r rhesymau pam nad adroddir 
amdano. (2.22) 

Gwasanaethau iechyd 

3.11 Dylid cwblhau’r ail sgriniad iechyd o fewn 48 awr. (2.42) 

3.12 Dylid sicrhau bod gan yr ystafell iechyd yn y dderbynfa gloch argyfwng. (2.43) 

3.13 Ni ddylid defnyddio gwelyau cleifion mewnol i bobl ifanc at ddibenion heb fod yn ymwneud ag 
iechyd. (2.44) 

3.14 Dylid cadw drws y fferyllfa dan glo bob amser, gan gynnwys yn ystod oriau agor. Dylid cynnal 
a chadw cofnod dyddiol priodol o enwau, amseroedd a phwrpas ymweliad pobl â’r fferyllfa y tu 
allan i oriau. (2.45) 

3.15 Dylid cadw pob meddyginiaeth dan glo mewn cyfleusterau storio priodol. (2.46) 

3.16 Dylid dileu’r arfer o gynnig rhagnodau i staff y carchar.  

3.17 Dylai’r fferyllfa sicrhau bod staff iechyd yr adain yn llofnodi ar gyfer pob meddyginiaeth sy’n 
cael ei gweinyddu i ystafelloedd triniaeth yr adain. Dylid ymchwilio’n llawn os bydd unrhyw 
feddyginiaeth yn diflannu, a chofnodi ac archwilio prosesau a chanlyniad unrhyw ymchwiliad. 
(2.48) 

3.18 Dylid cyflwyno cymorth seiciatrig arbenigol i bobl ifanc fel mater o frys. (2.49) 

Gwasanaethau addysg, hyfforddiant a llyfrgell 

3.19 Dylid defnyddio asesiadau cychwynnol ym mhob achos er mwyn i gynlluniau addysg pobl ifanc 
gyfateb i’w hanghenion. (2.52) 

3.20 Dylid datblygu ymhellach y gwaith sydd wedi’i wneud ar gysylltu datblygiad y cwricwlwm a 
gwella ansawdd gyda chynllunio cyllideb addysg. (2.62) 

3.21 Dylid rhoi mwy o gyfle i bobl ifanc ennill lefelau uwch o achrediad ffurfiol. (2.73) 

3.22 Dylid cyflwyno rhaglen ffurfiol o addysg bersonol, cymdeithasol ac iechyd. (2.74) 

3.23 Dylai’r cwricwlwm gynnwys mwy o gyrsiau galwedigaethol a pharatoad ar gyfer bywyd gwaith. 
(2.75) 

3.24 Dylid gwella ansawdd yr addysgu a’r dysgu. Dylai athrawon ddefnyddio ystod ehangach o 
adnoddau a gweithgareddau priodol i apelio at yr holl bobl ifanc, a defnyddio asesiadau 
cychwynnol i oleuo cynlluniau gwersi fel bod pob person ifanc yn gweithio ar lefel briodol. 
(2.76) 

3.25 Dylid gwella ansawdd y cymorth ar gyfer anghenion ychwanegol. (2.77) 
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3.26 Dylid gwella ansawdd yr arweinyddiaeth a’r rheolaeth, a dylid rhoi mwy o gyfle i athrawon 
gyfrannu at wella ansawdd.  (2.78) 

Amser y tu allan i’r gell 

3.27 Dylai pobl ifanc fod yn gallu defnyddio’r iard ymarfer ar gyfer gweithgareddau awyr agored o 
dan oruchwyliaeth. (2.81) 

Disgyblaeth  

3.28 Dylai’r arfer o wahanu am resymau ymddygiad ddigwydd o fewn yr uned ieuenctid gyda 
llywodraethu priodol. (2.86) 

Pwynt cadw tŷ 

3.29 Dylid adnewyddu’r clo ar ystafell y nyrsys yn G1 fel bod modd datgloi’r drws o’r tu mewn. 
(2.50) 
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Atodiad I: Y tîm arolygu 
 
Ian Macfadyen  - Arolygydd 
Angela Johnson  - Arolygydd 
Samantha Booth   - Ymchwilydd 
Rachel Worsley  - Ymchwilydd 

Arolygwyr arbenigol 
Bridget McEvilly  - Gofal iechyd 
Margot Nelson-Owen  - Gofal iechyd 
Jill Williams  - Fferyllfa 
Stella Butler  - Ofsted 
Claire Yardley  - Estyn 
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Atodiad II: Proffil y boblogaeth ieuenctid  
 

(i)   Statws Nifer y bobl ifanc % 
Wedi eu dedfrydu 46 82 
Ar remand 10 18 
Cyfanswm 56 100 

 
(ii)  Nifer y Gorchmynion Cadw Dan Glo a Hyfforddi yn ôl oed a dedfryd (hyd llawn y ddedfryd gan 
gynnwys amser yn y gymuned)  

Dedfryd 4 mis 6 mis 8 mis 10 mis 12 mis 18 mis 24 mis Cyfanswm 

Oed         

15 mlynedd 2 0 0 0 1 1 0 4 

16 mlynedd 1 2 1 2 1 1 2 10 

17 flynedd 3 3 3 0 4 4 4 21 

18 mlynedd 0 0 2 0 1 0 0 3 

Cyfanswm 6 5 6 2 7 6 6 38 

(iii) Nifer y dedfrydau pendant o dan adran 53(2) neu adran 91  (yn ôl oed a hyd y ddedfryd) 

Dedfryd Llai na 2 flynedd 2-3 blynedd 3-4 mlynedd 4-5 mlynedd 5 mlynedd + Cyfanswm 

Oed       

15 mlynedd 0 0 0 0 0 0 

16 mlynedd 1 0 0 0 0 1 

17 flynedd 0 2 0 0 0 2 

18 mlynedd 0 0 0 0 0 0 

Cyfanswm 1 2 0 0 0 3 
 

(iv) Hyd arhosiad y rhai heb gael eu dedfrydu yn ôl oed 
Hyd yr 
arhosiad 

<1 mis 1-3 mis 3-6 mis 6-12 mis 1-2 flynedd 2 flynedd + Cyfanswm 

Oed        
16 mlynedd 3 0 0 0 0 0 3 
17 flynedd 4 2 0 0 0 0 6 
18 mlynedd 1 0 0 0 0 0 1 
Cyfanswm 8 2 0 0 0 0 10 

 
(v)    Prif drosedd Nifer yr ieuenctid % 
Trais yn erbyn y person 17 30.3 
Bwrgleriaeth 7 12.5 
Lladrata 14 25 
Dwyn a thrin nwyddau wedi eu 
dwyn 

3 5.3 

Twyll a ffugio 1 1.7 
Troseddau cyffuriau 4 7.1 
Troseddau eraill 5 8.9 
Torri rhan gymunedol Gorchymyn 
Cadw Dan Glo a Hyfforddi 

3 5.3 

Troseddau sifil 2 3.5 
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Cyfanswm 56 100 
 

 (vi)    Oed  Nifer yr ieuenctid % 
15 mlynedd 5 8.9 
16 mlynedd 4 7.1 
17 flynedd 33 58.9 
18 mlynedd 4 7.1 
Total 56 100 

 
(vii)    Cyfeiriad cartref Nifer yr ieuenctid % 

O fewn 50 milltir i’r carchar 49 87.5 
O fewn rhwng 50 a 100 milltir i’r carchar 4 7.1 
Mwy na 100 milltir o’r carchar 2 3.5 
Dros y môr 1 1.7 

Cyfanswm 56 100 
 

(x)  Crefydd Nifer yr ieuenctid % 
Eglwys Loegr 4 7.1 
Yr Eglwys Babyddol 2 3.5 
Enwadau Cristnogol eraill  4 7.1 
Moslemaidd 2 3.5 
Arall  22 39.2 
Dim crefydd 22 39.2 
Cyfanswm 56 100 
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Atodiad III: Crynodeb o holiaduron ieuenctid a 
chyfweliadau  

Methodoleg yr arolwg ieuenctid 
Cafodd arolwg gwirfoddol, cyfrinachol a dienw o gyfran gynrychioliadol o’r boblogaeth 
ieuenctid ei gyflawni ar gyfer yr arolygiad hwn. Roedd canlyniadau’r arolwg hwn yn rhan o’r 
sylfaen dystiolaeth ar gyfer yr arolygiad.  

Dewis maint y sampl 
Cafodd maint cychwynnol y sampl ei gyfrifo drwy ddefnyddio fformiwla ystadegol cadarn wedi’i 
ddarparu gan ystadegydd o adran y llywodraeth. Yn ei hanfod, mae’r fformiwla’n cynnig sampl 
o’r maint sydd ei angen a’r graddau y mae darganfyddiadau sampl o’r maint hwnnw yn 
adlewyrchu profiadau’r boblogaeth gyfan. 
 
Pan gyflawnwyd yr arolwg ar 28 Awst 2007, roedd y boblogaeth ieuenctid yn Sefydliad 
Troseddwyr Ifanc EM y Parc yn 52. Cafodd y bobl ifanc i gyd eu samplo. 

Dewis y sampl 
Roedd llenwi’r holiadur yn wirfoddol. Cafodd pob achos o wrthod ei nodi ac ni wnaed unrhyw 
ymdrech i gael eraill yn eu lle. Gwrthododd dau ymatebwr â llenwi’r holiadur.  
 
Cafodd cyfweliadau eu cynnal gyda phob ymatebwr a oedd ag anawsterau llythrennedd. 
Cafodd pedwar person ifanc eu cyfweld i gyd.  

Methodoleg 
Gwnaed pob ymdrech i ddosbarthu’r holiaduron i bob ymatebwr yn unigol. Roedd hyn yn rhoi 
cyfle i’r ymchwilwyr egluro annibyniaeth yr Arolygiaeth a phwrpas yr holiadur, yn ogystal ag 
ateb cwestiynau.  
 
Roedd pob holiadur a gwblhawyd yn gyfrinachol – dim ond aelodau o’r o’r Arolygiaeth a’u 
gwelodd. Er mwyn sicrhau cyfrinachedd, gofynnwyd i’r ymatebwyr wneud un o’r canlynol: 

• sicrhau bod eu holiadur yn barod i’w roi yn ôl i aelod o’r tîm ymchwil ar amser 
penodol; 

• selio’r holiadur yn yr amlen a ddarparwyd a’i roi i aelod o staff, os oeddent yn fodlon 
gwneud hynny; neu  

• selio’r holiadur yn yr amlen a ddarparwyd a’i adael yn eu hystafell i’w gasglu. 
 
Ni ofynnwyd i’r ymatebwyr roi eu henwau ar eu holiaduron er y gellid eu hadnabod drwy eu 
hatebion yn unol â gofynion amddiffyn plant.  

Cyfraddau ymateb 
Cwblhawyd a dychwelwyd holiaduron gan gyfanswmo 47 o ymatebwyr. Roedd hyn yn 90% o’r 
boblogaeth ieuenctid. Y gyfradd ymateb oedd 90%. Yn ogystal â’r ddau a wrthododd â llenwi’r 
holiadur, roedd un holiadur arall na chafodd ei ddychwelyd a dau a ddychwelwyd heb eu 
llenwi.  
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Cymhariaethau 
Mae’r ddogfen ganlynol yn rhoi canlyniadau’r arolwg. Mae pob ymateb coll wedi’i eithrio o’r 
dadansoddiad. Mae’r holl ddata o bob sefydliad wedi’i bwysoli, er mwyn atgynhyrchu canran 
samplo gyson ym mhob sefydliad.  
 
Ynghyd â chanlyniadau’r arolwg hwn, cyflwynir y ffigurau cymharol ar gyfer yr holl ieuenctid a 
holwyd mewn sefydliadau troseddwyr ifanc. Mae’r cymharydd hwnyn seiliedig ar yr holl 
ymatebion o arolygon pobl ifanc a gyflawnwyd ym mhob un o’r 14 carchar / uned ers 2005. Yn 
ogystal, dengys y ddogfen hon unrhyw wahaniaethau ystadegol sylweddol rhwng ymatebion y 
bobl ifanc a holwyd yn Sefydliad Troseddwyr Ifanc Parc yn 2005 a’r ymatebion i’r arolwg hwn 
yn 2007. 
 
Yn y ddogfen uchod, amlygir unrhyw wahaniaethau ystadegol sylweddol. Y cwbl y mae 
gwahaniaeth ystadegol sylweddol yn ei nodi yw a oes gwahaniaeth gwirioneddol rhwng y 
ffigurau, h.y. nad yw’r gwahaniaeth drwy siawns yn unig. Nodir unrhyw ganlyniadau sydd gryn 
dipyn yn well wedi eu lliwio’n wyrdd, canlyniadau sydd gryn dipyn yn waeth wedi eu lliwio’n las, 
a dim gwahaniaeth sylweddol heb ei liwio o gwbl.  
 
Dylid nodi, er mwyn gallu gwneud cymhariaeth ystadegol rhwng data’r arolwg diweddaraf a 
data’r arolwg blaenorol, bod y ddwy set o ddata wedi cael eu codio yn yr un ffordd. Gall hyn 
olygu bod canrannau o’r arolygon blaenorol yn edrych yn uwch neu’n is. Fodd bynnag, mae’r 
ddwy ganran yn wir am y poblogaethau y cymerwyd hwy ohonynt, ac mae’r gwahaniaeth 
ystadegol sylweddol yn gywir.  
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