
  

 
 
 
 

 
 
 
 

Adroddiad am arolygiad  

lle y rhoddwyd rhybudd o’r 

Uned Pobl Ifanc yn  

Sefydliad Troseddwyr 

Ifanc a Charchar EM Parc 
 2 - 6 Gorffennaf 2012 

 gan Brif Arolygydd Carchardai EM 



Yr Uned Pobl Ifanc yn STI a Charchar EM Parc 

 
2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hawlfraint y Goron 2012 
 
 
Argraffwyd a chyhoeddwyd gan: 
Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi 
1st Floor, Ashley House 
Monck Street 
Llundain SW1P 2BQ  
Lloegr 



Yr Uned Pobl Ifanc yn STI a Charchar EM Parc 

 
3

Cynnwys  

 Rhagarweiniad 5 

Tudalen ffeithiau 7 

Crynodeb carchar iach 9 
 

1 Diogelwch  19 

  

2 Parch 33 

  

3 Gweithgarwch pwrpasol 49 

  

4 Adsefydlu 57 

 

5 Argymhellion, pwyntiau cadw tŷ ac arferion da 65 

  

Atodiadau   

I Tîm yr arolygiad 71 
II Proffil poblogaeth y sefydliad  72 
III Crynodeb o holiaduron a chyfweliadau â phlant a phobl ifanc 75 
 



Yr Uned Pobl Ifanc yn STI a Charchar EM Parc 

 
4

 



Yr Uned Pobl Ifanc yn STI a Charchar EM Parc 

 
5

Rhagarweiniad 

Mae’r Uned Pobl Ifanc yng Ngharchar EM a STI Parc yn anarferol ar sawl cyfrif. Hwn yw’r unig 
sefydliad troseddwyr ifanc (STI) i blant a phobl ifanc – y rhan fwyaf ohonynt yn 16 a 17 flwydd 
oed – yng Nghymru. Mae’n rhan o’r unig garchar sy’n cael ei redeg gan y sector preifat yng 
Nghymru. Yn ogystal â phlant a phobl ifanc, mae’r sefydliad hefyd yn cadw dynion sy’n 
oedolion a throseddwyr ifanc. Mae’n gymharol fach ac yn un o’r STIau gorau i blant a phobl 
ifanc. 
 

Roedd ychydig mwy na 50 o bobl ifanc yn cael eu cadw yn yr uned ar adeg ein harolygiad. 
Ychydig ohonynt a ddywedodd wrthym eu bod yn teimlo’n anniogel, ac roedd yn ymddangos 
bod cysylltiad uniongyrchol rhwng hynny a maint y sefydliad. Maint bach y sefydliad a oedd 
wedi arwain at y perthnasoedd da rhwng pobl ifanc a staff yr oedd y bobl ifanc wedi eu 
crybwyll wrthym ac a welwyd gennym. Roedd y perthnasoedd da hyn wedi eu hadlewyrchu 
yng nghyfran uchel y bobl ifanc a ddywedodd wrthym fod aelod staff y gallent droi ato os oedd 
ganddynt broblem ac a gredai y byddai adroddiad ganddynt am fwlio yn cael ei gymryd o 
ddifrif. Roedd sail dda i’r farn honno. Er bod lefel uchel y defnydd o wahanu yn peri pryder, 
roedd diogelwch wedi’i seilio ar brosesau cadarn at ei gilydd ar gyfer delio â bwlio, ymddygiad 
gwael a phobl ifanc a oedd mewn perygl o’u niweidio eu hunain.  
 

O ystyried y darlun hwn sy’n ffafriol gan mwyaf, roedd yn siomedig bod ein hasesiad 
cadarnhaol o ddiogelwch wedi’i danseilio gan brosesau sydd y tu hwnt i reolaeth uniongyrchol 
yr uned. Roedd pobl ifanc yn cael eu cludo i Garchar EM a STI Parc yn yr un cerbyd â 
charcharorion sy’n oedolion. Yn waeth na hynny, roedd yr arfer o noeth-chwilio pawb sy’n cael 
ei dderbyn i’r uned o’r newydd wedi’i ailgyflwyno pa un a oedd cudd-wybodaeth benodol i 
gyfiawnhau hynny neu beidio. 
 
Roedd bywyd yr uned o ddydd i ddydd yn heddychlon gan mwyaf. Byddai pobl ifanc o wahanol 
rannau o’r wlad ac o wahanol gefndiroedd yn cyd-dynnu’n dda. Roedd disgwyliadau uchel 
priodol o’r bobl ifanc ymysg staff ond roedd y perthnasoedd yn gyfeillgar ac yn fywiog. Roedd y 
rhan fwyaf o bryderon yn cael eu datrys yn briodol drwy gamau anffurfiol heb droi at brosesau 
ffurfiol ar gyfer trafod cwynion neu ddisgyblu. Roedd y gwasanaethau gofal iechyd yn dda. 
Cwynai pobl ifanc am y bwyd a hynny gyda pheth cyfiawnhad – yn rhy aml roedd yn undonog, 
wedi’i weini’n llugoer awr wedi iddo ddod o’r ceginau ac roedd y dognau’n ymddangos yn 
eithaf bach. 
 
Byddai’r rhan fwyaf o’r bobl ifanc y tu allan i’w cell am fwy na 10 awr y diwrnod. Roedd nifer o’r 
bobl ifanc wedi ymddieithrio’n fawr o addysg ffurfiol ac roedd anawsterau dysgu gan nifer 
sylweddol – dau o bob pump. Nid oedd therapi iaith a lleferydd ar gael, ac roedd hyn yn ddiffyg 
sylweddol. Er hynny, roedd ansawdd yr addysg a hyfforddiant yn dda at ei gilydd ac roedd y 
bobl ifanc yn gwneud cynnydd da. Serch hynny, roedd gwersi’n rhy hir i rai ohonynt. Cwynai 
rhai eu bod yn diflasu yn ystod amser cymdeithasu, a byddai’r uned wedi gallu gwneud mwy i 
annog pobl ifanc i ddefnyddio eu hegni’n adeiladol wedi i ddosbarthiadau ffurfiol ddod i ben. 
Nid oedd cyfleoedd i weithio yn yr uned, er enghraifft. Roedd hyn wedi’i waethygu gan y ffaith 
bod nifer y cyfleoedd ar gyfer rhyddhau ar drwydded dros dro yn llai ac yn gyfyngedig iawn 
bellach, fel nad oedd cyfle i’r bobl ifanc gael profiad o waith gwirioneddol, talu’n ôl i’r gymuned 
drwy brosiectau a lleoliadau neu symud ymlaen â chynlluniau adsefydlu. 
 
Roedd angen rhoi sylw i drefniadau eraill i helpu pobl ifanc i baratoi ar gyfer eu rhyddhau 
hefyd. Roedd bron dau o bob pump o’r bobl ifanc wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol mewn 
rhyw gyfnod yn eu plentyndod, ac roedd gweithwyr achosion yr uned yn gorfod gweithio’n 
galed i sicrhau bod yr awdurdodau lleol cysylltiedig yn cwrdd â’u cyfrifoldebau. Mae’n bosibl 
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bod hyn wedi’i adlewyrchu yn nifer cymharol uchel y bobl ifanc a oedd wedi’u rhyddhau i lety 
gwely a brecwast neu a oedd heb wybod ble y byddent yn aros tan yn union cyn eu rhyddhau. 
Mae rhyddhau person ifanc o STI i lety gwely a brecwast bron yn sicr o olygu y byddant yn 
dychwelyd. Roedd agweddau eraill ar y ddarpariaeth adsefydlu’n well. Byddai pobl ifanc yn 
cymryd rhan wrth gynllunio ar gyfer eu dyfodol, ac roedd trefniadau da ar gyfer ymweliadau a 
chynnwys teulu’r person ifanc. 
   
Mae’r uned pobl ifanc yng Ngharchar EM a STI Parc yn cymharu’n dda â sefydliadau tebyg. 
Mae’n darparu amgylchedd diogel a boddhaol ac yn paratoi pobl ifanc yn dda ar gyfer eu 
rhyddhau gan mwyaf. Mae’n bwysig bod y cyfleuster hwn ar gael yng Nghymru ar gyfer pobl 
ifanc o Gymru. Er hynny, byddai potensial yr uned yn fwy drwy ddileu rhai o’r mesurau 
diogelwch anghymesur sydd wedi’u gosod arni a thrwy roi mwy o gyfle i bobl ifanc gael profiad 
gwaith drwy eu rhyddhau ar drwydded dros dro. 
 

 

Nick Hardwick        Medi 2012 
Prif Arolygydd Carchardai EM 
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Tudalen ffeithiau  

Tasg y sefydliad  
Mae Carchar EM a Sefydliad Troseddwyr Ifanc Parc yn garchar dosbarth B sy’n cadw oedolion a 
gafwyd yn euog, gan gynnwys rhai a gafodd ddedfryd amhenodol i ddiogelu’r cyhoedd, troseddwyr ifanc 
a gafwyd yn euog a phobl ifanc ar remand. Mae capasiti gweithredol ar gyfer 1,474 o garcharorion yn 
Parc, fel a ganlyn: 
 
Oedolion   775 
Troseddwyr ifanc   280 
Pobl ifanc     64 
Carcharorion Rheol 45 (oedolion) 335 
Carcharorion Rheol 45 (pobl ifanc)   20 
 
Statws y sefydliad (cyhoeddus neu breifat, ac enw’r contractwr os yw’n breifat) 
Preifat - G4S Care and Justice Services  
 
Rhanbarth/Adran  
Parc yw’r unig garchar preifat a’r unig sefydliad carcharol i bobl ifanc yng Nghymru. 
 
Y nifer sy’n cael ei gadw yn yr uned pobl ifanc 
Y boblogaeth gyfartalog yn ail chwarter 2012 oedd 52. Roedd 50 o bobl ifanc yn cael eu cadw ar 
ddechrau’r arolygiad.  
Llety arferol ardystiedig  

64 
 
Capasiti gweithredol 
64 
 
Dyddiad yr arolygiad llawn diwethaf 
15 Mehefin 2009 
 
Hanes byr 
Agorwyd yr uned pobl ifanc yn gyntaf ar ffurf uned remandio yn 2002 ac roedd ynddi le i 28 o welyau. 
Fe’i heangwyd i gynnwys 36 o welyau i gadw pobl ifanc ar remand yn ogystal â rhai a gafodd ddedfryd. 
Yn Chwefror 2007, ehangwyd yr uned i gynnwys 64 o welyau, hefyd i gadw pobl ifanc ar remand yn 
ogystal â rhai a gafodd ddedfryd. 
 
Disgrifiad byr o’r unedau preswyl 
Mae’r uned pobl ifanc wedi’i rhannu’n ddwy adain, adain Echo (E) ac adain Golf (G). Yn adain G mae 
24 o gelloedd, 12 o rai sengl a 12 o rai dwbl, ac mae’n dal 36 o bobl ifanc. Yn adain E mae 22 o 
gelloedd, 16 o rai sengl a chwech o rai dwbl, ac mae’n dal 28 o bobl ifanc. 
 
Cyfarwyddwr 
Janet Wallsgrove 
 
Contractwr gwasanaethau hebrwng 
GeoAmey 
 
Comisiynydd a darparwr gwasanaethau iechyd 
G4S Integrated Services 
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Darparwr gwasanaethau dysgu a sgiliau 
G4S 
 
Cadeirydd y Bwrdd Monitro Annibynnol 
Jean Davies 
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Crynodeb carchar iach  

Rhagarweiniad 
 

HP1 Mae Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi yn gorff statudol, annibynnol sy’n cyflwyno 
adroddiadau am driniaeth ac amodau byw y rheini sydd wedi’u cadw mewn 
carchardai, sefydliadau troseddwyr ifanc, cyfleusterau cadw mewnfudo a dalfeydd yr 
heddlu.  

HP2 Mae’r holl arolygiadau a gyflawnir gan Arolygiaeth Carchardai EM yn cyfrannu at 
ymateb y DU i’w rhwymedigaethau rhyngwladol o dan y Protocol Dewisol i 
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig yn erbyn Artaith a Thriniaeth neu Gosb Greulon, 
Annynol neu Ddiraddiol Arall. Mae’n ofynnol o dan y Confensiwn hwn fod cyrff 
annibynnol – sy’n cael eu galw’n Fecanwaith Ataliol Cenedlaethol – yn ymweld yn 
rheolaidd â phob dalfa i fonitro triniaeth ac amodau byw’r rhai sydd wedi’u cadw yno. 
Mae Arolygiaeth Carchardai EM yn un o nifer o gyrff sy’n rhan o’r Mecanwaith Ataliol 
Cenedlaethol yn y DU.  

HP3 Ym mhob un o adroddiadau’r Arolygiaeth Carchardai mae crynodeb o amodau byw a 
thriniaeth plant a phobl ifanc, wedi’i seilio ar y pedwar maen prawf ar gyfer carchar 
iach a oedd wedi’u cyflwyno gyntaf yn adolygiad thematig yr arolygiaeth hon Suicide 
is everyone’s concern, a gyhoeddwyd ym 1999. Y meini prawf yw: 

Diogelwch bod plant a phobl ifanc, yn enwedig y rheini sy’n fwyaf 
agored i niwed, yn cael eu cadw’n ddiogel 

Parch bod plant a phobl ifanc yn cael eu trin â pharch at eu 
hurddas fel pobl 

Gweithgarwch pwrpasol bod plant a phobl ifanc yn gallu, a bod disgwyl iddynt, 
gymryd rhan mewn gweithgarwch sy’n debygol o fod yn 
fuddiol iddynt 

Adsefydlu  bod plant a phobl ifanc yn cael cymorth effeithiol i baratoi 
ar gyfer eu rhyddhau yn ôl i’r gymuned ac i wneud 
aildroseddu’n llai tebygol. 

HP4 Ar gyfer pob maen prawf, rydym yn asesu canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc ac 
felly’n asesu perfformiad cyffredinol y sefydliad ar sail y maen prawf. Mewn rhai 
achosion, bydd materion sydd y tu hwnt i reolaeth uniongyrchol y sefydliad yn 
effeithio ar y perfformiad hwn, a bydd angen i Wasanaeth Cenedlaethol Rheoli 
Troseddwyr roi sylw i’r materion hyn.  
 
- bod canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc yn dda ar sail y maen prawf 
carchar iach hwn. 
Nid oes tystiolaeth bod effaith anffafriol ar unrhyw feysydd pwysig yn y canlyniadau ar 
gyfer plant a phobl ifanc. 
 
- bod canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc yn weddol dda ar sail y maen 
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prawf carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth o ganlyniadau anffafriol ar gyfer plant a phobl ifanc mewn nifer bach o 
feysydd yn unig. Ar gyfer y rhan fwyaf, nid oes pryderon arwyddocaol. Mae 
gweithdrefnau ar waith i ddiogelu canlyniadau.  
 
- nad yw canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc yn ddigon da ar sail y maen 
prawf carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth bod effaith anffafriol ar ganlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc mewn 
nifer o feysydd neu yn enwedig yn y meysydd hynny sy’n bwysicaf i’w lles. Os na 
roddir sylw i broblemau/pryderon, maent yn debygol o ddod yn feysydd sy’n peri 
pryder mawr. 
 
- bod canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc yn wael ar sail y maen prawf 
carchar iach hwn. 
Mae tystiolaeth bod arferion presennol yn effeithio’n ddifrifol ar ganlyniadau ar gyfer 
plant a phobl ifanc. Mae methiant i sicrhau hyd yn oed driniaeth a/neu amodau byw 
digonol ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae angen cymryd camau unioni ar unwaith.  

Diogelwch 

HP5 Roedd pobl ifanc yn derbyn gofal da wrth eu derbyn. Roedd gweithdrefnau’r 
diwrnodau cyntaf yn drwyadl ac roedd pobl ifanc yn cael bod y broses gynefino’n 
gymorth. Roedd ailgyflwyno’r arfer o noeth-chwilio yn gam yn ôl. Roedd y trefniadau 
diogelu’n effeithlon a’r gweithdrefnau amddiffyn plant wedi’u trefnu’n dda iawn. Roedd 
gofal da am bobl ifanc sy’n agored i niwed ac roedd staff yn cymryd achosion o fwlio 
o ddifrif ac yn delio â nhw’n effeithlon. Roedd lefel y defnydd o wahanu’n uchel ond 
roedd hyn yn digwydd fel arfer yn yr uned plant a phobl ifanc a nifer cymharol fach o 
bobl ifanc a oedd yn cael eu cadw yn yr uned cymorth dwys ym mhrif ran y carchar. 
Roedd ymladd yn digwydd yn gyson ond dywedodd pobl ifanc wrthym eu bod yn 
teimlo’n ddiogel a bod yr uned yn lle gweddol ddiogel o hyd. Roedd canlyniadau 
gweddol dda ar gyfer pobl ifanc ar sail y maen prawf carchar iach hwn. 

HP6 Nid oedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn cael teithiau hir i’r carchar a rhoesant wybod eu 
bod yn fodlon ar eu triniaeth wrth eu hebrwng. Byddai rhai pobl ifanc yn treulio 
cyfnodau hir yn y llys ar ôl cwblhau eu hachos, ond nid oedd y broblem hon wedi’i 
mesur. Nid oedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn cael unrhyw wybodaeth am yr uned cyn 
cyrraedd, er bod pobl ifanc a oedd yn cael eu trosglwyddo allan yn cael eu hysbysu  
ymlaen llaw. Roedd mwy na hanner y bobl ifanc wedi teithio mewn cerbydau gyda 
charcharorion sy’n oedolion ac roedd hyn yn uwch o lawer na’r ffigur cenedlaethol ac 
yn duedd a oedd yn peri pryder. 1 

                                                 
 

1 Methodoleg yr arolygiad: Mae tystiolaeth ar gyfer arolygiadau’n dod o bum prif ffynhonnell: arsylwi; 
arolygon o garcharorion; trafodaethau â charcharorion; trafodaethau â staff a thrydydd partïon perthnasol; 
a dogfennau. Yn ystod arolygiadau, byddwn yn casglu data drwy amryw o ddulliau, gan ddefnyddio 
methodolegau ansoddol a meintiol. Bydd yr holl ganfyddiadau a dyfarniadau’n cael eu trongli, fel y bydd y 
data a gasglwyd yn fwy dilys. Mae canlyniadau’r arolygon yn dangos yr ymateb cyffredinol (ar ffurf canran) 
gan garcharorion yn y sefydliad sy’n cael ei arolygu gan ei gymharu â’r ymateb cyffredinol (ar ffurf canran) 
gan ymatebwyr yn yr holl sefydliadau o’r math hwnnw (ffigur y cymharydd). Lle y cyfeirir at gymariaethau 
rhwng y ddwy set hyn o ffigurau yn yr adroddiad, mae’r rhain yn ymwneud â gwahaniaethau o arwyddocâd 
ystadegol yn unig. Mae arwyddocâd ystadegol yn ffordd o amcangyfrif y tebygolrwydd bod gwahaniaeth 
rhwng dwy sampl yn dangos gwir wahaniaeth rhwng y poblogaethau y cymerwyd y samplau ohonynt, yn 
hytrach na’u bod yn ganlyniad ar hap. Os yw’n annhebygol iawn bod canlyniad wedi codi ar hap, dywedwn 
ei fod o ‘arwyddocâd ystadegol’. Mae’r lefel arwyddocâd wedi’i gosod ar 0.05, sy’n golygu bod 
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HP7 Roedd staff yn trin pobl ifanc â pharch wrth iddynt gyrraedd ac yn ceisio tawelu eu 
meddwl ynghylch beth i’w ddisgwyl yn yr uned. Roedd y cyfweliadau dechreuol yn 
drwyadl, ond nid oedd yr asesiadau ysgrifenedig yn cyfeirio at yr holl wybodaeth 
gefndir a oedd ar gael ym mhob achos. Roedd anghenion corfforol cychwynnol y bobl 
ifanc yn cael eu diwallu’n ddigonol. 

HP8 Roedd yr arfer o noeth-chwilio wedi’i ailgyflwyno ers yr arolygiad blaenorol er mwyn 
cydymffurfio â Chyfarwyddyd gan y Gwasanaeth Carchardai. Roedd hyn yn ymwthiol 
heb fod angen ac yn gam yn ôl.  

HP9 Roedd canran y bobl ifanc a ddywedodd eu bod wedi gweld rhywun o’r tîm gofal 
iechyd wrth gyrraedd yn fwy i raddau arwyddocaol na’r cymharydd a dywedodd y 
rhan fwyaf o bobl ifanc eu bod yn teimlo’n ddiogel ar eu noson gyntaf. 

HP10 Cawsom adborth anarferol o gadarnhaol gan bobl ifanc am eu profiad o’r rhaglen 
gynefino, a dywedasant ei bod yn berthnasol ac yn ddiddorol. Roedd y rhaglen yn 
darparu’r holl wybodaeth yr oedd ar bobl ifanc ei hangen mewn fformat dealladwy. 

HP11 Roedd staff yr uned yn deall y cysyniad o ddiogelu yn glir. Roedd pob agwedd ar 
ddiogelu yn cael ei hystyried mewn cyfarfodydd gweithredol a strategol lle y byddai 
nifer da yn bresennol fel arfer. Byddai ystod eang o ddata am ddiogelu’n cael ei 
gynhyrchu ac roedd dull effeithiol o fonitro a dadansoddi tueddiadau.  

HP12 Cynhelid briffiadau dyddiol i sicrhau bod staff allweddol yn cael y wybodaeth 
ddiweddaraf am amgylchiadau’r bobl ifanc a oedd yn fwyaf heriol ac yn fwyaf agored i 
niwed. 

HP13 Roedd nifer o gynlluniau gwahanol wedi’u datblygu i ddelio ag anghenion pobl ifanc. 
Roedd hyn wedi creu dryswch a dyblygu, ac roedd angen symleiddio hyn. Roedd 
safon y dogfennau ACCT (asesu, gofal yn y ddalfa a gwaith tîm) a’r cynlluniau byw â 
chymorth yn gyson dda, tra oedd ansawdd cynlluniau eraill yn amrywiol.  

HP14 Roedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn teimlo’n ddiogel yn yr uned, ac roedd hyn wedi’i 
adlewyrchu yn ein grwpiau trafod ac yn ein harolwg. Byddai pobl ifanc yn cael cyfle i 
fynegi eu barn am ddiogelwch yn y fforwm cymunedol. 

HP15 Roedd polisi cynhwysfawr ar amddiffyn plant, a oedd wedi’i ysgrifennu ar y cyd â’r 
bwrdd lleol diogelu plant. Roedd canllawiau clir ynddo ar y ffordd y byddai’r sefydliad 
yn ymateb i staff a oedd yn rhoi gwybod am ymddygiad amhriodol gan gydweithwyr.  

HP16 Roedd staff wedi’u hyfforddi ym maes amddiffyn plant ac roeddent yn deall eu 
cyfrifoldebau yn y maes hwn. Roedd ymgysylltu rhagorol rhwng y sefydliad a’r 
awdurdod lleol. Byddai atgyfeiriadau amddiffyn plant yn cael eu trafod yn brydlon ac 
yn briodol ac, os oedd angen, byddai’r awdurdod lleol yn cynnal cyfarfodydd 
strategaeth. Roedd y cofnodion amddiffyn plant yn rhagorol ac wedi’u harolygu’n 
drwyadl gan y cyfarwyddwr, a oedd yn sicrhau bod camau gweithredu’n cael eu 
cwblhau.  

HP17 Roedd canlyniadau ein harolwg yn dangos bod lefelau isel o erledigaeth mewn ystod 
eang o ddangosyddion a lefelau uchel o hyder ymysg pobl ifanc y byddai staff yn 

                                                                                                                                            
 

tebygolrwydd o ddim ond 5% fod y gwahaniaeth yn ganlyniad ar hap. (Wedi’i addasu o Towl et al (goln), 
Dictionary of Forensic Psychology.) 
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cymryd cwynion am erledigaeth o ddifrif. Roedd staff yn effro i arwyddion o fwlio ac, 
mewn achosion o fwlio a oedd wedi’u canfod, roedd cynlluniau cymorth cymunedol yn 
cael eu defnyddio ar gyfer dioddefwyr a chyflawnwyr honedig. Roedd pobl ifanc yn 
ymwybodol o’r mesurau gwrth-fwlio hyn ac yn ymddangos yn hyderus eu bod yn cael 
eu defnyddio’n briodol. 

HP18 Roedd pobl ifanc a oedd mewn perygl o hunanladdiad a hunan-niweidio’n derbyn 
gofal da o hyd. Roedd gwaith yn y maes hwn wedi’i ddadansoddi yn y flwyddyn 
flaenorol ac roedd meysydd wedi’u nodi lle’r oedd angen gwelliant. Roedd y rhain yn 
cael sylw. 

HP19 Roedd digwyddiadau hunan-niweidio’n fach ac yn ganlyniad i grafu gan mwyaf. 
Roedd nifer yr achosion o hunan-niweidio yn gymaradwy â’r flwyddyn flaenorol, gan 
fod tua phump bob mis. Roedd rhai pobl ifanc a oedd yn eu niweidio eu hunain yn 
gyson wedi’u cadw yn yr uned ers yr arolygiad blaenorol ac roeddent wedi cael 
cymorth da.  

HP20 Roedd ymagwedd gymesur tuag at bobl ifanc sy’n agored i niwed ac roedd y trothwy 
ar gyfer agor dogfennau ACCT yn briodol. Yn ôl pobl ifanc y buom yn siarad â nhw a 
oedd yn destun gweithdrefnau ACCT, roeddent yn teimlo eu bod yn cael cymorth a 
gofal. 

HP21 Roedd dealltwriaeth dda gan bobl ifanc o’r cynllun gwobrwyon a sancsiynau. Yn ôl 
canlyniadau ein harolwg, roedd pobl ifanc yn teimlo bod y gwahanol lefelau’n peri 
iddynt newid eu hymddygiad. Roedd cyfran gymharol uchel o bobl ifanc ar y lefel isaf 
ac roedd gwaith mewn llaw i gyflwyno mwy o wahaniaethu. 

HP22 Ar wahân i’r arfer o noeth-chwilio, roedd mesurau diogelwch corfforol yn gymesur. 
Roedd elfennau diogelwch dynamig yn gweithio’n dda ac roedd defnydd da o 
adroddiadau am wybodaeth diogelwch. Roedd noeth-chwilio ar sail cudd-wybodaeth 
yn cael ei awdurdodi’n briodol. 

HP23 Roedd ychydig o bobl ifanc yn cael eu cadw yn yr uned i dderbyn addysg oherwydd 
perygl o drais, ond nid oedd cyfyngiadau fel arall ar fynediad at weithgareddau’r 
gyfundrefn. 

HP24 Roedd camau wedi’u cymryd i sicrhau bod y broses arfarnu’n briodol i oed. Calonogol 
oedd gweld bod mwy o ddefnydd o adroddiadau bach yn ddiweddar. Byddai 
cyfiawnder adferol yn cael ei ddefnyddio lle bynnag yr oedd modd i ddatrys 
anghydfodau.  

HP25 Byddai pedwar neu bump o ddigwyddiadau rheoli ac atal bob mis, y rhan fwyaf 
ohonynt yn dilyn ymladd rhwng pobl ifanc. Roedd llywodraethu effeithiol ar y defnydd 
o rym. Byddai ôl-drafod â phobl ifanc ar ôl defnyddio grym, er bod diffyg manylion yn 
y cofnodion am ôl-drafod. Roedd yr adolygiad blynyddol o gamau ataliol gan yr 
awdurdod lleol yn helpu i greu mwy o dryloywder.  

HP26 Prin oedd yr achosion o symud pobl ifanc pan fyddai hynny wedi’i drefnu ymlaen llaw, 
a phan fyddai hynny’n digwydd  byddent yn cael eu ffilmio. Weithiau byddai staff o’r 
safle oedolion yn ymgymryd â symud a drefnwyd ymlaen llaw ac roedd hyn yn peri 
bod y broses yn llai plentyn-ganolog. 
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HP27 Roedd nifer uchel o bobl ifanc wedi cael eu cadw ar wahân yn yr uned oherwydd 
ymddygiad aflonyddol, ac roedd ychydig nad oeddent yn gallu cymryd rhan mewn 
gweithgareddau gyda’u grŵp cyfoedion. Roedd y sancsiynau hyn yn cael effaith 
sylweddol ond roeddem yn cydnabod bod staff yn ceisio canfod ffyrdd mwy effeithiol 
o reoli ymddygiad aflonyddol.  

HP28 Cafwyd defnydd cyfyngedig o’r uned cymorth dwys yn y flwyddyn flaenorol. Roedd 
cyfundrefn gyfyngus ar waith yn yr uned ac, ar wahân i gyfnod byr o ymarfer, roedd 
pobl ifanc yn cael eu cadw dan glo y rhan fwyaf o’r diwrnod. 

HP29 Nid oedd cyffuriau’n broblem ddifrifol yn yr uned. Roedd staff a phobl ifanc yn 
cydnabod bod defnydd anghyfreithlon o dybaco yn broblem fwy o lawer na’r defnydd 
o gyffuriau anghyfreithlon neu feddyginiaethau wedi’u dargyfeirio.  

Parch 

HP30 Roedd rhyng-gysylltu da iawn rhwng staff a phobl ifanc ac roeddent yn trin ei gilydd â 
pharch. Roedd yr amodau byw’n rhesymol. Byddai pobl ifanc yn mwynhau cydfwyta 
ond nid oeddent yn hoffi’r bwyd. Roedd amryw o ffyrdd adeiladol ar gael i bobl ifanc a 
oedd am wneud cwyn ac roeddent yn cael cymorth da i arfer eu hawliau cyfreithiol. 
Roedd darpariaeth dda ar gyfer anghenion crefyddol pobl ifanc ac roedd gwaith ar 
amrywiaeth wedi dechrau. Roedd safon gofal iechyd wedi gwella ond roedd bylchau o 
hyd yn y ddarpariaeth arbenigol. Cafwyd canlyniadau da ar gyfer pobl ifanc ar y maen 
prawf carchar iach hwn. 

HP31 Roedd y ddwy adain i bobl ifanc yn lân ac wedi’u cynnal yn weddol dda, er bod angen 
adnewyddu’r man cawodydd. 

HP32 Nid oedd cadeiriau na chypyrddau cloadwy yn y celloedd ac roedd y toiledau wedi’u 
sgrinio’n annigonol. Roedd y celloedd a rennir yn gyfyng ac roedd yr awyru’n 
parhau’n wael.  

HP33 Roedd pobl ifanc yn gallu cael cawod bob diwrnod ac roedd ganddynt fynediad da at 
ffonau, ond nid oedd fawr o breifatrwydd ar gyfer gwneud galwadau. 

HP34 Roedd rheolwyr yn disgwyl i staff gynnal safonau uchel o ymddygiad tuag at bobl 
ifanc ac roedd staff yn broffesiynol a chymwynasgar wrth ymwneud â nhw gan gadw 
o fewn terfynau priodol. Byddai ymddygiad amhriodol yn cael ei herio, er ein bod wedi 
clywed rhai sylwadau homoffobig a oedd heb gael eu herio gan staff. 

HP35 Roedd pobl ifanc yn cael eu hannog i godi materion mewn cyfarfodydd ymgynghori a 
fyddai’n cael sylw wedyn. 

HP36 Byddai gweithwyr allweddol yn eu cyflwyno eu hunain i bobl ifanc yn ddi-oed ar ôl eu 
derbyn ac yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â hwy drwy gydol eu dedfryd.  

HP37 Dywedodd staff a phobl ifanc wrthym fod bywyd yn yr uned yn heddychlon a bod pobl 
ifanc o wahanol gefndiroedd ethnig, crefyddau a galluoedd yn cyd-fyw’n weddol dda. 
Nid oedd data monitro yn dangos tystiolaeth bod unrhyw grwpiau’n cael eu rhoi dan 
anfantais yn yr uned. Oherwydd y dull carchar cyfan o drafod amrywiaeth roedd yn 
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anodd canfod anawsterau penodol yn yr uned. Roedd polisïau penodol i’r uned 
wedi’u cyflwyno’n ddiweddar ac roedd hyn yn debygol o fod o gymorth.  

HP38 Roedd cynrychiolwyr amrywiaeth y staff yn frwdfrydig ynghylch eu rôl ond roedd 
angen mwy o gymorth ar y bobl ifanc a oedd yn gynrychiolwyr amrywiaeth i’w galluogi 
i gyflawni eu cyfrifoldebau’n effeithiol. 

HP39 Roedd cynlluniau gofal gan bobl ifanc sydd ag anableddau i ddiwallu eu hanghenion, 
ond nid oedd yr holl staff yn ymwybodol o hyn.  

HP40 Byddai digwyddiadau diwylliannol yn cael eu dathlu ac roedd trefniadau digonol ar 
waith i bobl ifanc a oedd am siarad Cymraeg.  

HP41 Roedd yr holl bobl ifanc yn cael eu gweld yn fuan ar ôl cyrraedd gan aelod o dîm y 
gaplaniaeth, ac roedd caplaniaid yn parhau i ymweld yn rheolaidd â phobl ifanc sy’n 
agored i niwed. Roedd lefel y presenoldeb mewn cyfarfodydd crefyddol ffurfiol yn isel, 
ond roedd pobl ifanc yn rhydd i gymryd rhan mewn gwasanaethau ac roedd ein 
harolwg yn dangos bod y rhan fwyaf o bobl ifanc yn gallu gweld caplan o’u crefydd eu 
hunain.  

HP42 Roedd y gofal bugeiliol a’r gefnogaeth i rai mewn profedigaeth yn rhagorol. 

HP43 Gallai pobl ifanc wneud cwynion yn rhwydd ond ychydig a oedd yn dewis gwneud 
hynny’n ffurfiol. Byddai nifer o faterion dadleuol rhwng staff a phobl ifanc yn cael eu 
datrys yn anffurfiol. Roedd cymorth ar gael gan eiriolwyr i bobl ifanc a oedd am 
wneud cwyn ac roedd pobl ifanc yn cael eu holi’n gyson am eu barn yn y fforwm 
cymunedol.  

HP44 Byddai pobl ifanc yn cael gwybodaeth glir wrth eu derbyn am eu hawliau cyfreithiol ac 
roedd gweithwyr achosion yn sicrhau eu bod yn gallu cael cyngor cyfreithiol 
annibynnol os oedd angen. Byddai cymorth arbenigol yn cael ei ddarparu i bobl ifanc 
a oedd ag angen gwneud ceisiadau am fechnïaeth. 

HP45 Soniai pobl ifanc yn gadarnhaol am eu profiad o wasanaethau gofal iechyd. Roedd 
safon dda o ofal sylfaenol ac eilaidd ac roedd mynediad da iawn gan bobl ifanc at 
nyrsys a meddygon. Roedd pobl ifanc yn gwerthfawrogi’r ddarpariaeth o nyrsys 
penodedig yn yr uned. Roedd pobl ifanc yn cael apwyntiadau gofal iechyd lle na 
fyddai carcharorion sy’n oedolion yn bresennol. Roedd gwelyau gofal iechyd i bobl 
ifanc yn y safle i oedolion: nid oedd hwn yn amgylchedd delfrydol, ond anaml yr 
oeddent yn cael eu defnyddio. 

HP46 Roedd cymorth unigol ar gael i bobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl cyffredin 
ac roedd cymorth arbenigol yn cael ei ddarparu gan wasanaeth iechyd meddwl plant 
a’r glasoed ar gyfer pobl ifanc sydd ag anghenion mwy cymhleth. Nid oedd 
darpariaeth ar gyfer seicoleg glinigol na therapi iaith a lleferydd. 

HP47 Roedd ein harolwg yn dangos nad oedd pobl ifanc yn hoffi’r bwyd ac ategwyd hyn yn 
gyson yn ein grwpiau trafod. Byddai bwyd poeth yn cael ei weini fwy nag awr wedi 
iddo ddod o’r gegin a chawsom dystiolaeth bod bwyd yn cael ei weini o dan y 
tymheredd gofynnol, ac roedd hyn yn galw am sylw ar unwaith. Roedd rhywfaint o’r 
bwyd a flaswyd gennym yn llugoer ac, er bod yr ansawdd yn ddigonol, roedd rhai 
dognau’n eithaf bach. 
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Gweithgarwch pwrpasol 

HP48 Roedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn cael amser digonol y tu allan i’w celloedd, ond 
byddent yn diflasu’n aml. Roedd eu hanghenion addysgol wedi’u hasesu’n drwyadl ac 
roedd gwaith ystafell ddosbarth wedi’i gynllunio’n dda. Roedd lefel y presenoldeb a’r 
cyrhaeddiad yn y dosbarth yn dda ac roedd safon yr addysgu’n uchel. Roedd 
problemau o hyd o ran prydlondeb pobl ifanc wrth gyrraedd y dosbarth. Roedd 
gwersi’n rhy hir, ond byddai athrawon yn trefnu toriadau i liniaru hyn. Byddai rhai pobl 
ifanc yn cael cyfle i gymryd rhan mewn profiad gwaith efelychiadol, roedd adnoddau 
gwell yn y llyfrgell bellach ac roedd pobl ifanc yn cael digon o gyfle i gael addysg 
gorfforol. Roedd canlyniadau da ar gyfer pobl ifanc ar sail y maen prawf carchar iach 
hwn.  

HP49 Roedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn cael treulio mwy na 10 awr y tu allan i’w cell bob 
dydd, ac roedd hyn yn well na’r hyn a welwyd yn ein harolygiad blaenorol. Er hynny, 
mewn rhai achosion roedd yr ychydig bobl ifanc a oedd wedi’u cadw ar wahân nad 
oeddent hefyd yn cael addysg grŵp yn treulio cyn lleied â 75 munud heb fod dan glo 
bob diwrnod.  

HP50 Ychydig o bobl ifanc a welsom yn yr adeiniau wrth wirio’r gofrestr. Nid oedd unrhyw 
ddiddymiadau yn y gyfundrefn. Roedd dillad yn cael eu darparu bellach i ganiatáu i 
bobl ifanc ymarfer mewn tywydd gwael. 

HP51 Roedd goruchwyliaeth dda ar gymdeithasu a byddai staff yn ymwneud yn dda â phobl 
ifanc. Ychydig o weithgareddau a oedd ar gael i bobl ifanc gyda’r hwyr ac ar 
benwythnosau a chwynent eu bod wedi diflasu yn ystod y cyfnodau hyn. 

HP52 Roedd yr asesiadau dechreuol o ddiddordebau, galluoedd ac anghenion dysgu pobl 
ifanc yn dda ac roeddent yn cael eu defnyddio ar gyfer cynllunio. Roedd ansawdd yr 
addysgu’n dda ac roedd y cwricwlwm yn gytbwys a pherthnasol. Byddai pobl ifanc yn 
cymryd rhan yn dda yn yr ystafell ddosbarth ac ychydig ohonynt a oedd wedi’u 
gwahardd. Roedd bron pob un o’r bobl ifanc yn mynychu dosbarthiadau, ac roedd 
staff addysg yn darparu sesiynau yn yr adain os nad oeddent yn gallu dod, fel na 
fyddent yn colli tir. 

HP53 Roedd y cyrhaeddiad yn dda ac roedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn gwneud cynnydd 
yn y dosbarth. Roedd staff yn gwneud defnydd effeithiol o gynlluniau dysgu unigol i 
helpu pobl ifanc i gymryd rhan wrth gynllunio eu haddysg. Roedd defnydd da o 
gynorthwywyr cymorth dysgu a mentoriaid cyfoedion.  

HP54 Cwynodd pobl ifanc wrthym am hyd y gwersi, er bod athrawon yn dechrau cynnwys 
toriadau bellach. Roedd darpariaeth dda ar gyfer pobl ifanc a oedd yn ei chael yn 
anodd canolbwyntio. 

HP55 Roedd prydlondeb yn amrywio. Mewn ychydig o achosion roedd pobl ifanc yn 
cyrraedd yn hwyr yn gyson gan achosi aflonyddu diangen.  

HP56 Roedd pobl ifanc yn cael gwell mynediad i’r llyfrgell ac roedd gweithgareddau buddiol 
wedi’u cyflwyno i’w cymell i ddarllen. Nid oedd digon o ddefnydd o’r llyfrgell gyda’r 
hwyr. 
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HP57 Byddai pobl ifanc a oedd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel glanhau yn cael 
profiad gwaith efelychiadol yn y carchar ac roedd nifer bach yn gweithio fel mentoriaid 
cyfoedion. Nid oedd unrhyw ryddhau ar drwydded dros dro ac nid oedd unrhyw bobl 
ifanc yn cael cyfle i gymryd lleoliad gwaith y tu allan i’r sefydliad. 

HP58  Roedd yr holl bobl ifanc yn gallu cael cyngor proffesiynol ar yrfaoedd ac roedd y rhan 
fwyaf yn manteisio ar y gwasanaeth hwn. 

HP59 Roedd y cyfleusterau addysg gorfforol yn dda ac roedd digon o gyfle gan y rhan fwyaf 
o bobl ifanc i gymryd rhan mewn addysg gorfforol.  

Adsefydlu 

HP60 Nid oedd cyfarfod o’r pwyllgor adsefydlu wedi’i drefnu ers cryn amser ac o ganlyniad i 
hyn roedd diffyg rheoli strategol yn y maes hwn. Roedd trefniadau cynllunio mewnol 
yn parhau’n effeithlon: teimlai pobl ifanc eu bod wedi’u cynnwys a’u bod yn cael 
cymorth gan weithwyr achosion. Nid oedd unrhyw ryddhau ar drwydded dros dro ac 
roedd rhai pobl ifanc yn wynebu anhawster mawr wrth gael llety boddhaol ar ôl eu 
rhyddhau. Roedd trefniadau dibynadwy ar gyfer diogelu’r cyhoedd ac roedd 
anghenion plant sy’n derbyn gofal wedi’u cydnabod. Byddai pobl ifanc yn cael 
cymorth digonol yng nghyswllt arian. Byddai pob un o’r bobl ifanc yn cael ei gyf-weld 
cyn ei ryddhau i sicrhau bod unrhyw un sydd â phroblemau ynghylch iechyd, cyffuriau 
neu alcohol yn parhau i gael y cymorth yr oedd arno ei angen. Roedd amrywiaeth o 
raglenni sgiliau bywyd ac ymddygiad troseddol wedi’i chyflwyno’n ddiweddar gyda’r 
amcan o ddiwallu anghenion pobl ifanc yn yr uned. Byddai staff yn helpu pobl ifanc i 
gadw mewn cysylltiad â’u teuluoedd ac roedd trefniadau ymweld yn ategu hyn. 
Roedd canlyniadau gweddol dda ar gyfer pobl ifanc ar sail y maen prawf carchar iach 
hwn.  

HP61 Roedd strategaeth adsefydlu gynhwysfawr a dadansoddiad o anghenion wedi’u 
llunio, ond nid oedd y pwyllgor adsefydlu chwarterol wedi cwrdd yn ystod 2012 ac nid 
oedd unrhyw oruchwyliaeth strategol wedi bod ar y maes gwaith hwn yn ddiweddar. 

HP62 Roedd staff yr uned wedi ceisio monitro’r canlyniadau i bobl ifanc a oedd wedi’u 
rhyddhau, ond yn aml roedd gwasanaethau troseddau ieuenctid cymunedol wedi 
methu ymateb i geisiadau am ddata. 

HP63 Nid oedd unrhyw bobl ifanc wedi’u rhyddhau ar drwydded dros dro yn ystod 2012, ac 
roedd hyn yn gam yn ôl. 

HP64 Roedd cynlluniau rheoli o ansawdd da wedi’u llunio ar gyfer hyfforddi a remandio, 
wedi’u seilio ar anghenion pobl ifanc. Roedd canlyniadau ein harolwg yn dangos bod 
yr holl bobl ifanc yn credu eu bod wedi’u cynnwys wrth ddatblygu eu cynlluniau. 
Roedd cyfarfodydd ar gyfer cynllunio hyfforddiant a rheoli trefniadau remandio yn 
amserol, yn drefnus ac yn blentyn-ganolog. Roedd pobl ifanc yn ymwybodol o’r 
targedau a oedd wedi’u gosod ac roedd gweithwyr achosion yn cydweithio’n agos â 
gweithwyr y timau troseddau ieuenctid ac aelodau o deuluoedd i geisio sicrhau bod y 
targedau wedi’u cyrraedd. 

HP65 Roedd trefniadau pontio da ar gael ar gyfer pobl ifanc a oedd wedi cael dedfryd hir 
pan fyddent yn symud i’r safle oedolion.  
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HP66 Roedd pobl ifanc a oedd yn destun gweithdrefnau diogelu’r cyhoedd yn cael eu 
hadnabod wrth eu derbyn a’u monitro’n fanwl drwy gydol eu hamser yn y ddalfa. 
Roedd cyfyngiadau priodol ar gyswllt wedi’u gosod a lle’r oedd angen byddai staff yr 
uned yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd amlasiantaethol ar gyfer diogelu’r cyhoedd 
yn y gymuned. 

HP67 Roedd trefniadau ar waith i adnabod pobl ifanc a oedd yn blant sy’n derbyn gofal wrth 
eu derbyn i’r uned. Byddai gweithwyr achosion yn cadw mewn cysylltiad agos ag 
adrannau gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdodau lleol i sicrhau eu bod yn 
cyflawni eu rhwymedigaethau. Soniai pobl ifanc yn gadarnhaol am eu gweithwyr 
achosion ac, yn y canlyniadau i’n harolwg, dywedodd y rhan fwyaf o bobl ifanc fod eu 
gweithiwr achosion wedi eu helpu i baratoi ar gyfer rhyddhau a’u bod wedi cael 
mynegi barn ynghylch beth a fyddai’n digwydd iddynt. 

HP68 Os oedd person ifanc yn ei chael yn anodd dod o hyd i lety, roedd hyn yn cael ei 
nodi’n gynnar a byddai gweithwyr achosion yn gwneud ymdrech sylweddol i sicrhau 
ei fod yn cael llety addas. Er hyn, roedd ychydig o bobl ifanc wedi’u rhyddhau i lety 
gwely a brecwast anaddas, ac roedd eraill nad oeddent yn ymwybodol o’r trefniadau 
ar gyfer eu llety tan yn union cyn eu rhyddhau. 

HP69 Roedd yr holl bobl ifanc wedi’u gweld gan nyrs yr uned ychydig cyn eu rhyddhau i 
ofalu am unrhyw faterion gofal iechyd a oedd heb eu trafod. Os oedd problemau gan 
bobl ifanc yng nghyswllt cyffuriau neu alcohol, byddid yn cysylltu â’r tîm troseddau 
ieuenctid cymunedol i hwyluso gofal di-dor. 

HP70 Byddai gweithwyr achosion yn rhoi cyngor ymarferol i bobl ifanc ynghylch trin eu 
harian a chymorth i agor cyfrifon banc. Roedd cyrsiau wedi’u darparu yn yr ystafell 
ddosbarth i helpu pobl ifanc i ddelio â’u materion ariannol personol, ac roedd rheoli 
arian yn rhan o nifer o gyrsiau galwedigaethol. 

HP71 Byddai pobl ifanc yn cael eu hannog i gynnal neu ailsefydlu perthnasoedd teuluol. 
Roedd gwybodaeth ynghylch sut i gysylltu â’u teulu a’u ffrindiau’n cael ei darparu wrth 
iddynt gyrraedd ac yn cael ei hailddarparu yn ystod y rhaglen gynefino a chan 
weithwyr allweddol. Roedd ymwelwyr yn canmol yn fawr y cymorth a roddwyd iddynt 
gan yr holl staff. Byddai’r gweithiwr cymorth teuluol yn cyfarfod â phobl ifanc fesul un i 
gynnig cymorth. Roedd ffeiliau’r adeiniau’n dangos bod pobl ifanc yn cael galwadau 
ffôn am ddim i gadw mewn cysylltiad â’u teulu. 

HP72 Roedd pobl ifanc yn cael mynediad da at ymweliadau a fyddai’n dechrau’n brydlon. 
Gallent ofyn am ymweliadau ychwanegol os oedd angen ac roedd pobl ifanc o’r tu 
allan i’r ardal yn gallu cael ymweliadau yn ystod y dydd ac ymweliadau hirach ar 
benwythnosau. Nid oedd lle chwarae yn yr ystafell ymweliadau, er bod llyfrau a 
theganau wedi’u darparu. Roedd diwrnodau teuluol chwarterol yn cael eu trefnu, ond 
nid oeddent ar gael i’r holl bobl ifanc. 

HP73 Roedd y gost o deithio i sefydliad Parc yn ormod i nifer o deuluoedd a oedd yn byw y 
tu allan i’r ardal.  

HP74 Roedd amrywiaeth o raglenni ar gyfer dysgu sgiliau bywyd, datrys problemau ac 
ymddygiad troseddol wedi’u cyflwyno yn ystod y flwyddyn flaenorol ac roeddent 
wedi’u hysbysebu’n dda. Roeddent wedi’u cynllunio i gwrdd ag anghenion y rhan 
fwyaf o bobl ifanc ac yn cael eu cyflwyno gan dîm penodedig. Roedd systemau ar 
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waith i werthuso effeithiolrwydd yr ymyriadau hyn a dywedodd pobl ifanc wrthym eu 
bod yn eu cael yn fuddiol.  

Prif bryderon ac argymhellion 

HP75 Pryder: Roedd yr arfer o noeth-chwilio’r holl bobl ifanc wrth gyrraedd wedi’i 
ailgyflwyno er mwyn cydymffurfio â Chyfarwyddyd gan y Gwasanaeth Carchardai ers 
yr arolygiad diwethaf. Mae’r arfer o noeth-chwilio pobl ifanc yn y ddalfa yn ddiangen, 
yn ymwthiol ac yn ddiraddiol. Gallai’r effaith niweidiol ar blentyn sy’n agored i niwed 
fod yn ddifrifol iawn.  

Argymhelliad: Na fydd pobl ifanc yn y ddalfa yn cael eu noeth-chwilio oni bai 
fod asesiad risg sydd wedi’i gynnal yn briodol yn dangos bod hyn yn 
angenrheidiol. 

HP76 Pryder: Nid oedd y cynllun rhyddhau ar drwydded dros dro yn weithredol bellach fel 
nad oedd cyfle gan bobl ifanc i gael profiad gwaith y tu allan i’r carchar ac fel bod llai 
o gyfleoedd eraill i’w helpu i adsefydlu’n llwyddiannus. 

Argymhelliad: Bod yr holl bobl ifanc sy’n gymwys yn cael cyfleoedd i’w 
rhyddhau ar drwydded dros dro. 
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Adran 1: Diogelwch  

Llysoedd, hebryngwyr a throsglwyddo 
 

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

1.1 Nid oedd y rhan fwyaf o bobl ifanc wedi cael teithiau hir i gyrraedd sefydliad Parc a theimlent 
yn ddiogel wrth gael eu hebrwng. Roedd rhai ohonynt wedi treulio cyfnodau hir yn y llys ar ôl 
cwblhau eu hachos ac roedd pobl ifanc yn aml yn teithio gyda charcharorion sy’n oedolion. 

1.2 Roedd disgrifiad mewn polisi o’r gweithdrefnau ar gyfer yr hyn a ddigwyddai wrth dderbyn pobl 
ifanc ac yn y 24 awr gyntaf, ac roedd staff yn dilyn y rhain. Nid oedd y rhan fwyaf o bobl ifanc 
wedi cael teithiau hir i gyrraedd y carchar ac, yn y canlyniadau o’n harolwg, dywedodd pobl 
ifanc eu bod yn teimlo’n ddiogel wrth gael eu hebrwng.  

1.3 Roedd rhai pobl ifanc wedi treulio cyfnodau hir yn y llys ar ôl cwblhau eu hachos ond nid oedd 
y carchar yn monitro hyn. Cawsom wybod am un dyn ifanc a oedd wedi gorffen ymddangos o 
flaen Llys y Goron Abertawe am 10.25 am, wedi cychwyn ar ei daith i’r carchar am 3.20pm, ac 
wedi cyrraedd am 5.50pm. Yn ystod y daith roedd wedi aros mwy nag awr yn y fan hebrwng 
yng Ngharchar Abertawe, tra oedd carcharor sy’n oedolyn a oedd wedi teithio gydag ef yn cael 
ei dderbyn i’r sefydliad hwnnw. 

1.4 Er bod llyfrynnau gwybodaeth wedi’u darparu i’r llysoedd lleol, nid oedd y rhan fwyaf o bobl 
ifanc wedi cael unrhyw wybodaeth o flaen llaw i’w paratoi ar gyfer cyrraedd. Roedd y rheini a 
oedd yn cael eu trosglwyddo i sefydliadau eraill yn cael eu hysbysu o flaen llaw. 

1.5 Nododd 52% o bobl ifanc eu bod wedi teithio mewn cerbydau gydag oedolion, o’i gymharu â’r 
ffigur cenedlaethol o 27%, ac 16% ar adeg yr arolygiad yn 2010. Roedd y duedd hon yn peri 
pryder. Roedd y cynnydd yn sylweddol, ond nid yn annisgwyl, gan ei fod yn adlewyrchu’r arfer 
gweithio sydd wedi’i bennu yn y contract presennol. 

1.6 Cafwyd 94 o ymddangosiadau llys rhwng Ionawr a Mehefin 2012, ac roedd 34 ohonynt wedi’u 
cynnal drwy’r cyswllt fideo. Roedd hyn yn ddatblygiad addawol gan mai prin oedd y defnydd o’r 
cyfleuster cyswllt fideo cyn hynny. 

Argymhellion 

1.7 Na fydd pobl ifanc yn treulio cyfnodau hir yn aros yn y llys ar ôl cwblhau eu hachos, a 
bod y carchar yn monitro hyn. 

1.8 Bod pobl ifanc yn cael eu cludo ar wahân i garcharorion sy’n oedolion. 

Pwynt cadw tŷ 

1.9 Dylai gwybodaeth fod ar gael i bobl ifanc cyn eu derbyn i’w helpu i baratoi ar gyfer cyrraedd. 
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Diwrnodau cyntaf yn y ddalfa  
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn cael eu trin â pharch ac yn teimlo’n ddiogel wrth gyrraedd y carchar 
ac yn eu diwrnodau cyntaf yn y ddalfa. Bod anghenion penodol plant a phobl ifanc yn cael eu 
nodi a’u diwallu, a’u bod yn teimlo bod cymorth ar gael iddynt ar eu noson gyntaf. Yn ystod 
rhaglen gynefino’r person ifanc, bydd yn cael ei hysbysu am reolweithiau’r sefydliad, sut i gael 
gafael ar y gwasanaethau sydd ar gael a sut i ymdopi â bod yn y ddalfa.  

1.10 Roedd pobl ifanc yn cael eu derbyn yn gwrtais i’r carchar ond roeddent yn cael eu noeth-
chwilio, sy’n arfer amhriodol. Nid oedd asesiadau dechreuol wedi nodi’n gywir ym mhob achos 
beth oedd y ffactorau sy’n gwneud pobl ifanc yn agored i niwed fel yr oeddent wedi’u cofnodi 
yn y ddogfen ASSET. Roedd swyddogion yn gefnogol ac yn effro i anghenion pobl ifanc ac 
roedd barn pobl ifanc am y rhaglen gynefino yn gadarnhaol iawn. 

1.11 Roedd staff yn y sefydliad yn gwybod ymlaen llaw pryd y byddai person ifanc yn cyrraedd ac 
nid oedd oedi wrth adael y fan hebrwng. Roedd swyddogion derbyn yn gyfeillgar tuag at bobl 
ifanc, a byddent yn egluro beth fyddai’n digwydd ac yn cynnig bwyd a diod. Byddai pobl ifanc 
yn cael eu trafod ar wahân i garcharorion sy’n oedolion ac, er nad oeddent yn aros yn hir yn y 
dderbynfa, roeddent yn gorfod aros mewn ystafell gadw ddiaddurn heb ddim i fynd â’u sylw. 
Roedd yr arfer o noeth-chwilio wedi’i ailgyflwyno er mwyn cydymffurfio â Chyfarwyddyd gan y 
Gwasanaeth Carchardai ac nid oedd hyn yn angenrheidiol nac yn gymesur. 

1.12 Byddai swyddogion yn yr uned pobl ifanc yn hebrwng pobl ifanc i’r ystafell dderbyn yn yr uned 
lle y byddent yn cael eu cyf-weld gan swyddog a oedd wedi cwblhau asesiad cynefino 
dechreuol i nodi risg, anghenion a phryderon, ac wedi gwneud asesiad o’r perygl o rannu cell. 
Nid oedd pob un o’r asesiadau’n cynnwys y wybodaeth berthnasol sydd ar gael yn y ddogfen 
ASSET. 

1.13 Roedd swyddogion yn gefnogol ac yn sensitif tuag at bobl ifanc. Byddent yn egluro cyfundrefn 
y carchar yn amyneddgar yn ogystal â’r ffynonellau cymorth a oedd ar gael ac yn disgrifio beth 
i’w ddisgwyl ar y noson gyntaf a’r diwrnod wedyn. 

1.14 Roedd pobl ifanc yn gallu cael cawod a gwneud galwad ffôn am ddim, er bod yr alwad yn cael 
ei gwneud ym mhresenoldeb swyddog. Gwnaethom arsylwi hefyd ar gyfweliad â nyrs nad 
oedd wedi’i gynnal yn breifat. Nododd y rhan fwyaf o ddynion ifanc eu bod yn teimlo’n ddiogel 
ar eu noson gyntaf ac roedd pob un ohonynt yn destun arsylwi bob 30 munud yn ystod y 72 
awr gyntaf. 

1.15 Roedd celloedd wedi’u paratoi’n briodol ymlaen llaw ac roedd pobl ifanc yn cael eu cyflwyno i 
staff eraill yn yr uned mewn ffordd barchus.  

1.16 Nid oedd cynllun cymorth cyfoedion ac nid oedd y llyfryn gwybodaeth na’r pecyn cynefino o 
felysion, pethau ymolchi, deunydd ysgrifennu a chredyd ffôn yn cael eu darparu tan y diwrnod 
canlynol.  

1.17 Roedd barn gadarnhaol iawn gan bobl ifanc am y rhaglen gynefino bum niwrnod a oedd yn 
dechrau’r diwrnod ar ôl cyrraedd. Roedd swyddog cynefino gwybodus a oedd yn ymgysylltu’n 
dda â hwy gan ddefnyddio amryw o ddulliau cyfathrebu diddorol. Byddai staff o adrannau eraill 
hefyd yn rhoi cyflwyniadau. Cafodd pob person ifanc becyn cynefino a llyfryn gwybodaeth a 
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oedd wedi’i dylunio’n dda ac yn briodol i’w hoedran, er mai dim ond fersiynau Cymraeg a 
Saesneg a Braille a oedd ar gael. Roedd yr angen am gyfieithu dros y ffôn yn gyfyngedig, ond 
roedd yn cael ei ddefnyddio yn ôl yr angen. 

Argymhelliad  

1.18 Bod pob agwedd ar yr asesiadau cynefino dechreuol yn cael ei chwblhau’n briodol ac 
yn breifat a’u bod yn enwi ac yn cofnodi’n gywir y nodweddion personol a’r ffactorau 
sy’n peri bod pobl ifanc yn agored i niwed sydd ar gael yn y ddogfen ASSET. 

Pwyntiau cadw tŷ 

1.19 Dylai’r ystafell lle y cedwir pobl ifanc yn gyntaf fod yn fwy croesawus a dylid darparu 
gweithgareddau.  

1.20 Dylai pobl ifanc gael gwneud galwad ffôn gyntaf yn breifat ym mhob achos. 

1.21 Dylai’r wybodaeth gychwynnol fod ar gael mewn nifer o ieithoedd. 

1.22 Dylai pobl ifanc dderbyn y pecyn cynefino pan fyddant yn cyrraedd.  
 

Gofal ac amddiffyn plant a phobl ifanc 

Diogelu 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y sefydliad yn hyrwyddo lles plant a phobl ifanc, yn enwedig y rheini sy’n fwyaf 
agored i berygl, ac yn eu hamddiffyn rhag pob math o niwed ac esgeulustod. 

1.23 Roedd y trefniadau diogelu’n effeithlon ac wedi’u trefnu’n dda. Roedd gwybodaeth briodol yn 
cael ei rhannu o fewn yr uned a hefyd â chydweithwyr perthnasol yn y gymuned. Roedd hyn yn 
helpu staff i ddelio’n effeithiol â phobl ifanc sy’n heriol ac yn agored i niwed. Roedd camau 
wedi’u cymryd i gael barn pobl ifanc am fesurau diogelu. 

1.24 Roedd polisi cynhwysfawr ar ddiogelu plant a dogfen weithredol ar gyfer diogelu a oedd yn 
canolbwyntio ar drosglwyddo pobl ifanc i’r gymuned. Roedd y ddwy ddogfen wedi’u 
cymeradwyo a’u llofnodi gan fwrdd lleol diogelu plant Pen-y-bont ar Ogwr.  

1.25 Roedd gweithdrefnau clir ar gyfer ymgynghori, monitro a datblygu gweithgareddau diogelu yn 
yr uned. Roedd proses dda ar gyfer ymgynghori â phobl ifanc am faterion diogelu: byddai’r 
rheolwr diogelu yn cwrdd yn fisol â grŵp o bobl ifanc yn y fforwm cymunedol, lle’r oedd 
mesurau diogelu’n eitem barhaol ar yr agenda. 

1.26 Byddai pryderon ynghylch y bobl ifanc sy’n fwyaf heriol ac yn fwyaf agored i niwed yn cael eu 
trafod yng nghyfarfodydd gweithredol staff yr uned ac mewn cyfarfodydd amlddisgyblaethol. 
Yn y cyfarfod lle y buom yn bresennol, roeddem yn edmygu’r dull prydlon o wneud 
penderfyniadau a’r pwyslais buddiol ar ymgynghori ag aelodau o’r teulu. 
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1.27 Roedd dau bwyllgor diogelu: y pwyllgor mewnol ar ddiogelu pobl ifanc sy’n cwrdd yn fisol, a’r 
pwyllgor diogelu ac amddiffyn plant sy’n cwrdd bob chwarter. Roedd y cyfarfod mewnol yn 
canolbwyntio ar adborth gan bobl ifanc, monitro polisïau diogelu’r uned a thrafod tueddiadau. 
Roedd y cyfarfod chwarterol yn canolbwyntio i fwy o raddau ar faterion strategol a byddai dau 
aelod o’r bwrdd lleol diogelu plant yn bresennol ynddo. 

1.28 Roedd y cyfarfodydd yn arddel diffiniad eang o ddiogelu a oedd yn cynnwys cwynion, 
gwahanu, safonau amddiffyn plant, anafiadau diesboniad a gwneud y ddalfa’n fwy diogel. 
Roedd yr aelodaeth a oedd wedi’i phennu ar gyfer y ddau bwyllgor yn briodol, ond roedd y 
presenoldeb ynddynt yn ysbeidiol ac roedd adroddiadau gan rai adrannau a oedd heb fod ar 
gael i’w trafod.  

1.29 Byddai’r uned yn defnyddio amrywiaeth o gynlluniau gofal ar gyfer y bobl ifanc sy’n fwyaf heriol 
ac yn fwyaf agored i niwed ac yn ystod yr arolygiad gwelsom saith cynllun o’r fath. Roedd rhai 
pobl ifanc a allai fod â chynifer â phedwar cynllun, a phob un yn galw am fewnbwn gan staff, 
ac roedd angen rhywfaint o symleiddio i osgoi dryswch a dyblygu. Roedd ansawdd y 
dogfennau ACCT (asesu, gofal yn y ddalfa a gwaith tîm) a’r cynlluniau byw â chymorth yn 
gyson uchel, ond roedd ansawdd cynlluniau gofal eraill yn amrywiol. 

1.30 Roedd barn y bobl ifanc y buom yn siarad â hwy ac adborth o’r fforwm cymunedol yn awgrymu 
bod pobl ifanc yn teimlo’n ddiogel ac yn gwybod sut i roi gwybod am bethau oedd yn peri 
pryder neu ofid meddwl.  

Argymhelliad 

1.31 Bod y trefniadau cynllunio gofal yn cael eu symleiddio er mwyn osgoi dryswch a 
dyblygu. Dylai cynlluniau gael eu hintegreiddio a bod o ansawdd cyson dda.  

Pwynt cadw tŷ  

1.32 Dylai aelodau penodedig y pwyllgor diogelu fod yn bresennol ym mhob cyfarfod neu anfon 
cynrychiolydd. Dylid darparu adroddiadau adrannol i’r pwyllgorau yn ôl yr angen. 

 
Amddiffyn plant 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y sefydliad yn amddiffyn plant a phobl ifanc rhag eu cam-drin gan oedolion neu 
blant a phobl ifanc eraill. 

1.33 Roedd polisi amddiffyn plant ar y cyd wedi’i lunio, a oedd yn rhoi canllawiau clir i staff. Roedd 
dadansoddiad uchel ei ansawdd wedi’i gwblhau o atgyfeiriadau amddiffyn plant. Roedd staff 
wedi’u hyfforddi ym maes amddiffyn plant ac yn deall eu cyfrifoldebau. Roedd ymgysylltu da 
iawn rhwng y sefydliad a’r awdurdod lleol ac roedd atgyfeiriadau amddiffyn plant yn cael eu 
trafod yn brydlon ac yn briodol. Roedd ymchwiliadau mewnol yn drwyadl ac roedd cofnodion 
amddiffyn plant yn rhagorol, ac yn cael eu goruchwylio’n briodol gan y cyfarwyddwr. Byddai’r 
rhai a oedd yn delio ag atgyfeiriadau’n cadw mewn cysylltiad agos â phobl ifanc, eu teuluoedd 
ac asiantaethau allanol tra oedd ymchwiliadau’n mynd ymlaen. 
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1.34 Roedd polisi cynhwysfawr ar amddiffyn plant wedi’i gymeradwyo gan y Bwrdd Lleol Diogelu 
Plant ac roedd yn cael ei adolygu’n rheolaidd. Roedd cyfarwyddiadau clir ynddo i staff 
ynghylch y camau i’w cymryd os bydd person ifanc yn datgelu bod cam-drin wedi digwydd. 
Roedd gofyniad diamwys i roi gwybod am gamweithredu gan gydweithwyr, ac roedd staff y 
buom yn siarad â hwy’n deall ac yn cymeradwyo hyn. Roedd cymorth priodol ar gael i staff a 
oedd yn destun honiadau eu hunain.  

1.35 Roedd dadansoddiad rhagorol wedi’i gwblhau o’r holl logiau amddiffyn plant er Ionawr 2011, a 
oedd yn cynnwys natur a graddau’r holl atgyfeiriadau. Nid oedd y cynllun gweithredu dilynol 
wedi’i roi ar waith eto.  

1.36 Roedd pecyn hyfforddiant ynghylch amddiffyn plant, a luniwyd ar y cyd â’r awdurdod lleol, 
wedi’i ddarparu i’r holl staff. Roedd yn amlwg bod staff yn deall eu cyfrifoldebau tuag at blant a 
phobl ifanc. 

1.37 Cafwyd saith atgyfeiriad ynghylch amddiffyn plant er Ionawr 2011, pump ohonynt yn ymwneud 
â digwyddiadau a oedd yn gysylltiedig ag atal a dau’n ymwneud â honiadau am yr heddlu, cyn 
i’r person ifanc gyrraedd Parc. Roedd pob achos ond un wedi’i gyfeirio ar unwaith at yr 
awdurdod lleol a oedd wedi ymateb yn ddi-oed.  

1.38 Roedd cyfathrebu da iawn â thîm derbyn ac asesu’r awdurdod lleol. Byddai’r sefydliad yn 
anfon gwybodaeth berthnasol, fel bod modd cwblhau asesiadau’n brydlon. Byddai cyfarfodydd 
strategaeth yn cael eu cynnal yn ôl yr angen ac roedd y cofnodion yn gynhwysfawr. Er nad 
oedd yr un o’r honiadau ynghylch atal wedi arwain at ymchwiliad allanol llawn, roedd 
ymchwiliad mewnol llawn wedi’i argymell ar gyfer un digwyddiad. Roedd yr ymchwiliad yn 
drylwyr ac roedd y canlyniad wedi’i rannu â’r awdurdod lleol. Cafwyd cynrychiolaeth dda gan y 
Bwrdd Lleol Diogelu Plant yn y cyfarfodydd amddiffyn plant chwarterol. 

1.39 Roedd cofnodion y sefydliad ar amddiffyn plant yn rhagorol. Byddai’r cydgysylltydd amddiffyn 
plant yn sicrhau bod pob mater yn cael ei gofnodi’n briodol ac roedd yn gweithredu’n egnïol ar 
faterion a oedd yn peri pryder, fel bod ymchwiliadau wedi’u cwblhau cyn gynted â phosibl. 
Roedd y cyfarwyddwr yn goruchwylio’r holl ymchwiliadau’n briodol ac yn llofnodi’r adroddiadau 
amdanynt pan oedd yn fodlon eu bod wedi’u cwblhau’n briodol.  

1.40 Cadwyd mewn cysylltiad agos â phobl ifanc, eu teuluoedd ac asiantaethau allanol priodol yn 
ystod ymchwiliadau. Roedd cofnodion yn dangos bod pobl ifanc a’u teuluoedd yn falch o gael 
gwybod sut yr oedd ymchwiliadau’n mynd ymlaen ac am y rhesymau dros benderfyniadau.  

Arfer da 

1.41 Roedd ymgysylltu rhagorol â phobl ifanc, eu teuluoedd ac asiantaethau allanol priodol yn ystod 
ymchwiliadau yn helpu pobl ifanc i ymdopi mewn sefyllfaoedd a allai fod yn anodd.  

 
Dioddefwyr bwlio a bygwth 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod pawb yn teimlo’n ddiogel oddi wrth fwlio ac erledigaeth. Mae plant a phobl ifanc 
sy’n cael eu herlid, neu sydd mewn perygl o gael eu herlid, yn cael eu hamddiffyn drwy 
systemau teg a gweithredol sy’n hysbys i staff, pobl ifanc ac ymwelwyr sy’n cyfrannu at 
bob agwedd ar y gyfundrefn.  
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1.42 Yn y canlyniadau o’n harolwg, roedd mwy o bobl ifanc nag yn yr un sefydliad tebyg yn credu y 
byddai adroddiad ganddynt am gael eu bwlio neu am aflonyddu arnynt yn cael ei gymryd o 
ddifrif. Roedd mesurau synhwyrol i geisio cyfyngu ar fwlio am nwyddau o’r ffreutur, ac roedd 
rhyngweithio parhaus â phobl ifanc yn helpu staff i sylwi ar arwyddion o fwlio neu fygwth ac i 
gymryd camau yn eu cylch. Byddai teuluoedd yn cael gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch sut i 
fynegi pryderon ynghylch pobl ifanc. 

1.43 Yn y canlyniadau o’n harolwg, dywedodd 43% o bobl ifanc eu bod yn credu y byddai adroddiad 
ganddynt am gael eu bwlio neu am aflonyddu arnynt yn cael ei gymryd o ddifrif o’i gymharu â’r 
ffigur cenedlaethol o 28%. Byddai pobl ifanc y gwelwyd eu bod yn cael eu bwlio’n cael eu 
cynnwys mewn cynllun cymorth cymunedol a oedd yn cael ei adolygu’n rheolaidd i gadw’r 
person ifanc yn ddiogel. Roedd pobl ifanc wedi’u cynghori i beidio â thrafod eu trosedd, ac 
roedd asesiadau o’r risg o rannu celloedd yn cael eu cynnal a’u hadolygu’n briodol. 

1.44 Roedd amryw o fesurau wedi’u cymryd i leihau cyfleoedd i fwlio, gan gynnwys rhoi eitemau o’r 
ffreutur yn uniongyrchol i bobl ifanc yn eu celloedd, marcio nwyddau a thracio lefelau stoc. 
Byddai staff yn eistedd yn rheolaidd gyda phobl ifanc yn ystod prydau bwyd a chyfnodau 
cymdeithasu i siarad yn anffurfiol a sylwi ar awgrymiadau o broblemau posibl rhwng pobl ifanc. 
Byddent yn sylwi’n fuan ar bobl ifanc a oedd yn amharod i adael eu celloedd i gymdeithasu 
neu gymryd rhan mewn gweithgareddau grŵp eraill ac yn darganfod y rheswm. 

1.45 Roedd y pecyn gwybodaeth a oedd yn cael ei anfon i deuluoedd yn eu hannog i siarad â staff 
os oeddent yn poeni am y ffordd yr oedd person ifanc yn cael ei drin. Roedd yn cynnwys 
manylion cyswllt ar gyfer y gweithiwr cymorth teuluol, gweithwyr achosion, gweithiwr y tîm 
troseddau ieuenctid ac arweinydd y tîm diogelu plant. 

 
Atal hunanladdiad a hunan-niweidio 

 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y sefydliad yn darparu amgylchedd diogel a sicr sy’n lleihau’r perygl o hunan-
niweidio a hunanladdiad. Mae plant a phobl ifanc sydd mewn perygl yn cael eu 
hadnabod yn gynnar ac yn cael y cymorth angenrheidiol. Mae’r holl staff yn ymwybodol 
ac yn effro i ffactorau sy’n peri bod plant a phobl ifanc yn agored i niwed, maent yn cael 
hyfforddiant priodol ac yn gallu cael offer a chymorth priodol. 

1.46 Roedd pobl ifanc sydd mewn perygl o hunanladdiad a hunan-niweidio yn cael gofal da. Roedd 
lefelau’r hunan-niweidio’n sefydlog ac yn gyson â’r flwyddyn flaenorol. Roedd dull cynhwysfawr 
o gasglu data. Yn gyffredinol, byddai pobl ifanc sy’n agored i niwed yn cael eu trafod mewn 
ffordd gymesur. Roedd staff nos wedi’u briffio’n briodol wrth drosglwyddo dyletswydd i sicrhau 
eu bod yn gwybod am bobl ifanc a oedd newydd eu derbyn ac am y rheini a oedd yn destun 
gweithdrefnau ACCT. 

1.47 Roedd rheolaeth a gofal da ar gyfer pobl ifanc a oedd mewn perygl o hunanladdiad a hunan-
niweidio. Cynhaliwyd dadansoddiad cynhwysfawr o anghenion ym mis Tachwedd 2011 gan 
ddefnyddio amrywiaeth o ffynonellau fel cyfweliadau â phobl ifanc, dogfennau ACCT a 
ffurflenni asesu plant sy’n agored i niwed (T1V) a oedd wedi’u llenwi. Roedd y dadansoddiad 
wedi dangos bod rhai meysydd yr oedd angen eu gwella a’u datblygu ac roedd cynnydd wedi 
bod ar wella ansawdd dogfennau ACCT a lefelau hyfforddiant staff.  
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1.48 Roedd lefel yr achosion o hunan-niweidio’n debyg i’r hyn a gafwyd yn 2011, gan fod tua phum 
digwyddiad bob mis (28 yn y chwe mis blaenorol). Roedd y rhan fwyaf o’r gweithredoedd hyn 
yn ymwneud â chrafu’r corff a dyrnu waliau. Roedd yr uwch reolwr diogelu plant yn cyflawni rôl 
y cydgysylltydd hunanladdiad a hunan-niweidio a’r cydgysylltydd amddiffyn plant ac roedd hyn 
o gymorth i sicrhau bod gweithdrefnau’n cael eu dilyn yn gyson. Roedd rhai pobl ifanc a oedd 
yn eu niweidio eu hunain yn gyson wedi’u cadw yn yr uned ers yr arolygiad blaenorol ac 
roeddent wedi cael cymorth da. Rhoddwyd cymorth i un person ifanc a oedd yn ei chael yn 
anodd cyfathrebu pan oedd wedi cynhyrfu drwy ddarparu cardiau fflachio i ddangos i staff sut 
yr oedd yn teimlo fel y gallent ymateb yn briodol.  

1.49 Roedd dull cynhwysfawr o gasglu data a oedd yn cynnwys y math o ddigwyddiad hunan-
niweidio, y lleoliad, amser, ethnigrwydd y person ifanc a nifer y dogfennau ACCT a oedd 
wedi’u hagor. Cyflwynid dadansoddiad o’r data hyn yn y ddau gyfarfod diogelu plant ac roedd 
yr holl bobl ifanc a oedd yn destun dogfennau ACCT yn cael eu trafod yn y cyfarfod 
gweithredol ac amlddisgyblaethol. Dangosai’r data fod pobl ifanc yn fwy tebygol o’u niweidio 
eu hunain yn yr wythnosau cyntaf yn y sefydliad ac yn union cyn eu rhyddhau. Oherwydd hyn, 
roedd yr uwch reolwr diogelu plant wedi datblygu holiadur diogelu i’w gwblhau gan bobl ifanc i 
ddisgrifio eu profiadau pan oeddent wedi cyrraedd yr uned yn gyntaf.  

1.50 Roedd proses dda ar gyfer sicrhau ansawdd: byddai rheolwyr gweithredol yn gwirio dogfennau 
ar ôl pob adolygiad i sicrhau ei fod wedi’i gynnal yn briodol, bod trothwyon wedi’u trafod a bod 
y cynllun gofal yn delio â’r ffactorau risg a oedd wedi’u nodi. Byddai’r uwch reolwr diogelu plant 
yn gwirio ansawdd ar ôl cau’r achos ac yn trafod unrhyw bryderon â’r aelod staff ac yn cynnig 
hyfforddiant os oedd angen.  

1.51 Yn gyffredinol, roedd pobl ifanc sy’n agored i niwed yn cael eu trin mewn ffordd gytbwys a 
chymesur. Roedd yr adolygiad ACCT a welsom wedi’i gynnal yn dda a cheisiai staff roi 
tawelwch meddwl i’r person ifanc drwy gydol yr adolygiad, gan ei alluogi i gymryd rhan. 
Byddai’r gweithiwr cymorth teuluol neu, mewn rhai achosion, staff yr uned yn cysylltu â 
pherthynas agosaf y person ifanc fel y gallai gyfrannu at yr asesiad drwy ddefnyddio ffurflen 
sgrinio pobl ifanc sy’n agored i niwed a oedd yn cynnwys unrhyw bryderon ynghylch 
hunanladdiad neu hunan-niweidio mewn cysylltiad â’r person ifanc a’i deulu. Roedd staff yn 
gwbl gyfarwydd â’r bobl ifanc a oedd yn destun dogfennau ACCT yn eu huned ar y pryd ac yn 
gwybod am eu hanghenion. 

1.52 Roedd 68 o ddogfennau ACCT wedi’u hagor yn y chwe mis blaenorol, y rhan fwyaf o ganlyniad 
i adnabod pobl ifanc a oedd yn agored i niwed a oedd newydd gyrraedd yr uned, a byddent yn 
cael eu cau ar ôl yr adolygiad cyntaf. Roedd ansawdd da i’r pedair dogfen ACCT a welsom a 
oedd yn agored ar adeg yr arolygiad, yn enwedig y cyfweliadau â phobl ifanc a’r mapiau gofal. 
Byddai pob adolygiad yn cynnwys y gweithiwr achosion ac aelod o’r tîm gofal iechyd ond, 
mewn rhai achosion, nid oedd y rheolwr achosion yn bresennol oherwydd patrwm y sifftiau, ac 
roedd yr uwch reolwr diogelu plant wedi codi’r mater hwn. Cawsom wybod drwy siarad â phobl 
ifanc a oedd yn destun dogfennau ACCT eu bod yn teimlo eu bod yn cael gofal da gan staff a 
dywedodd un person ifanc wrthym fod staff wedi gweithio’n galed i’w gymodi â’i deulu. 

1.53 Byddai dogfen ACCT yn cael ei hagor ar gyfer pobl ifanc a oedd wedi’u lleoli yn yr uned 
cymorth dwys er mwyn rheoli ymddygiad hyd yn oed os nad oedd unrhyw ffactorau a oedd yn 
eu gwneud yn agored i niwed, ac nid oedd hyn yn briodol.  

1.54 Roedd rhifau ffôn Childline a’r Samariaid wedi’u dangos mewn lle amlwg yn yr adeiniau. 
Roedd dwy gell â chamera yn yr adain E, ac roedd gweithdrefnau clir ar gyfer eu gweithredu. 
Ar adeg yr arolygiad,  roedd un person ifanc mewn cell â chamera yr oedd angen cadw 
gwyliadwriaeth fanwl arno. Roedd trefniadau ar gyfer trosglwyddo dyletswydd i staff nos yn 
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canolbwyntio’n briodol ar bobl ifanc a oedd newydd gyrraedd yr uned a’r rheini a oedd yn 
destun dogfen ACCT ar y pryd, ac roedd y dogfennau’n dangos bod trosglwyddo trwyadl yn 
digwydd yn rheolaidd. 

1.55 Byddai gweithwyr achosion yn sicrhau bod y timau troseddau ieuenctid yn cael eu hysbysu am 
unrhyw faterion a oedd yn ymwneud â diogelu plant ar gyfer pobl ifanc a oedd yn cael eu 
rhyddhau fel bod modd rhoi trefniadau cymorth ar waith.  

Argymhellion 

1.56 Bod y rheolwr achosion penodedig yn bresennol ym mhob adolygiad ACCT. 

1.57 Yn achos pobl ifanc sydd wedi’u lleoli yn yr uned cymorth dwys, mai dim ond os 
pennwyd eu bod mewn perygl o hunanladdiad neu hunan-niweidio y dylid agor ACCT ar 
eu cyfer. 
 

Rheoli ymddygiad 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn byw mewn amgylchedd diogel, trefnus ac ysgogiadol lle y mae eu 
hymddygiad da yn cael ei hyrwyddo a’i wobrwyo. Bydd ymddygiad annerbyniol yn cael ei drin 
mewn ffordd wrthrychol, deg a chyson.  

1.58 Roedd polisi cyffredinol ar reoli ymddygiad a oedd yn cael ei oruchwylio’n effeithiol gan y 
pwyllgor diogelu plant. Roedd pobl ifanc yn glir ynghylch rheolau’r uned. 

1.59 Roedd y polisi ar reoli ymddygiad yn cynnwys yr holl weithdrefnau a ddefnyddir i reoli 
ymddygiad pobl ifanc. Ymhlith y rhain roedd rhai ar gyfer gwobrwyon a sancsiynau, dyfarnu, 
adroddiadau bach a chyfiawnder adferol. Roedd y polisi’n cael ei oruchwylio’n ofalus yng 
nghyfarfod misol y pwyllgor diogelu plant. 

1.60 Byddai pobl ifanc yn cael eu hysbysu am y rheolau yn ystod y rhaglen gynefino ac roedd y 
rheini y buom yn siarad â hwy’n ymwybodol o’r rheolau, y canlyniadau os byddent yn eu torri 
a’r manteision o ymddygiad da. Roedd y rheolau wedi’u cyflwyno mewn ffordd briodol i oed yn 
y llyfryn Croeso i Parc ac nid oeddent yn rhy gyfyngol. 

 
Gwobrwyon a sancsiynau 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn cael eu hysgogi gan gynllun cymhellion sy’n rhoi gwobrwyon 
am ymdrech ac ymddygiad da ac yn gosod sancsiynau priodol am ymddygiad gwael. 
Caiff y cynllun ei gymhwyso mewn ffordd deg, dryloyw a chyson, ac mae’n ysgogiadol. 

1.61 Roedd y cynllun gwobrwyon a sancsiynau’n ysgogiadol. Roedd pobl ifanc yn deall y cynllun ac 
roeddent wedi nodi yn ein harolwg ei fod wedi peri iddynt newid eu hymddygiad. Roedd 
hawliau’r rheini a oedd ar lefel isaf y cynllun yn deg. Gallai pobl ifanc symud ymlaen yn gyflym 
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drwy’r cynllun ond roedd angen mwy o gymorth ar rai ohonynt i newid eu hymddygiad a symud 
ymlaen. 

1.62 Roedd pobl ifanc yn deall y cynllun gwobrwyon a sancsiynau’n dda. Roeddent yn gwybod pryd 
yr oedd eu diwrnod adolygu a beth oedd y broses benderfynu ar gyfer uwchraddio ac israddio. 
Ni fyddai pobl ifanc yn bresennol yn eu hadolygiad ym mhob achos, ond byddent yn cymryd 
rhan os oeddent yn debygol o gael eu hisraddio. Nid oedd neb yn cael ei ostwng yn awtomatig 
i’r lefel efydd ac roedd yn rhaid cynnal adolygiad cyn israddio. Mewn ymateb i’n harolwg, 
dywedodd 69% o bobl ifanc fod gwahanol lefelau’r cynllun gwobrwyon a sancsiynau wedi peri 
iddynt newid eu hymddygiad o’i gymharu â’r ffigur cenedlaethol o 51%. Ar ddechrau’r 
arolygiad, roedd 30% o’r bobl ifanc ar y lefel isaf, roedd 36% ar y lefel ganolradd, ac roedd 
34% ar y lefel uchaf. 

1.63 Roedd pobl ifanc yn gallu symud ymlaen yn gyflym drwy’r cynllun, ac roedd rhai ohonynt yn 
gwneud hynny, ond roedd rhai pobl ifanc yn ei chael yn anodd aros ar lefel ymddygiad gyson. 
Byddent yn symud rhwng y lefel efydd a’r lefel arian ac roedd angen mwy o gymorth arnynt i 
newid eu hymddygiad dros gyfnod hirach. Ni chawsom lawer o dystiolaeth yn y ffeiliau fod 
gweithwyr allweddol yn gosod targedau ystyrlon i helpu pobl ifanc i godi i lefel uwch.  
 

Gweithdrefnau diogelwch a disgyblu 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod diogelwch a threfn yn cael eu cadw drwy roi sylw i faterion ffisegol a gweithdrefnol, 
gan gynnwys cudd-wybodaeth effeithiol am ddiogelwch yn ogystal â pherthnasoedd 
cadarnhaol rhwng staff a phlant a phobl ifanc. Caiff gweithdrefnau disgyblu eu 
cymhwyso’n deg ac am reswm da. Mae plant a phobl ifanc yn deall pam y maent yn cael 
eu disgyblu a gallant apelio yn erbyn unrhyw sancsiynau sy’n cael eu gosod arnynt. 

1.64 Roedd trefniadau diogelwch effeithiol ar waith ac roedd gwybodaeth berthnasol yn cael ei 
rhannu’n briodol. Roedd yr arfer o noeth-chwilio wedi’i ailgyflwyno ac roedd mwy o ddefnydd o 
adroddiadau bach. Byddai pobl ifanc yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gwrandawiadau 
disgyblu, ac roedd cosbau’n cael eu gosod yn unol â’r tariff.  

1.65 Roedd y mesurau diogelwch dynamig yn effeithiol ac wedi’u seilio ar berthnasoedd cadarnhaol 
rhwng staff a phobl ifanc. Ar gyfartaledd roedd 40 o adroddiadau am wybodaeth ddiogelwch yn 
cael eu cyflwyno bob mis. Byddai llyfrau arsylwi’n cael eu gwirio bob dydd gan uwch reolwr i 
sicrhau bod pob mater a oedd yn peri pryder i staff wedi’i gyfleu i’r adran ddiogelwch. Roedd 
llinellau cyfathrebu clir rhwng yr adran ddiogelwch a staff yn yr uned pobl ifanc ac roedd 
unrhyw gamau dilynol yr oedd yr adran ddiogelwch yn gofyn amdanynt mewn ymateb i 
adroddiad am wybodaeth ddiogelwch yn cael eu cymryd fel arfer. 

1.66 Nid oedd rhwystrau afresymol ar bobl ifanc rhag cymryd rhan yng ngweithgareddau’r 
gyfundrefn, er bod nifer bach wedi’u cadw yn yr uned er mwyn derbyn addysg oherwydd y 
perygl o drais yn erbyn pobl eraill. Byddai hyn yn digwydd yn aml ar ôl ymladd a chyn cymryd 
unrhyw gamau cyfryngu. Byddai’r sefyllfaoedd hyn yn cael eu monitro gyda’r bwriad o 
ddychwelyd pobl ifanc i addysg mewn grwpiau cyn gynted â bod hynny’n ddiogel. 

1.67 Ers yr arolygiad diwethaf, roedd yr arfer o noeth-chwilio wedi’i ailgyflwyno ar gyfer pobl ifanc a 
oedd wedi’u derbyn o’r newydd (heblaw rhai wedi’u trosglwyddo o garchar arall), a rhai a oedd 
yn cael eu trosglwyddo neu eu rhyddhau. Roedd hyn yn siomedig o ystyried llwyddiant 
blaenorol yr uned wrth noeth-chwilio ar sail asesiad o risg. Byddai noeth-chwilio y tu allan i’r 
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drefn arferol yn cael ei wneud ar ôl cynnal asesiad ar sail risg ac ar ôl ei awdurdodi gan reolwr 
uwch. Roedd noeth-chwilio wedi’i awdurdodi 24 o weithiau rhwng Ionawr a Mai 2012, ac roedd 
saith eitem wedi’u canfod. Cawsom gadarnhad gan bobl ifanc fod y chwilio’n cael ei gyflawni’n 
briodol. 

1.68 Pan oedd pobl ifanc yn torri rheolau’r uned, gellid delio â hyn drwy roi rhybudd, gwneud cofnod 
negyddol yn ffeiliau’r adain (ar gyfer yr adolygiad nesaf o wobrwyon a sancsiynau), adroddiad 
bach neu ddyfarniad. Ni chafwyd llawer o ddefnydd o adroddiadau bach ar ddechrau’r 
flwyddyn, ond roedd y defnydd wedi cynyddu ers mis Mawrth. Rhwng Mawrth a Mai 2012, 
cafwyd 69 o adroddiadau bach a 160 o ddyfarniadau o’i gymharu â dim adroddiadau bach a 
104 o ddyfarniadau yn nau fis cyntaf y flwyddyn. 

1.69 Byddai dyfarniadau’n cael eu cynnal mewn amgylchedd cyfforddus a oedd yn gyfarwydd i bobl 
ifanc. Roeddent yn cael eu cynnal gan reolwyr a oedd wedi cael profiad o weithio gyda phobl 
ifanc ac roedd y tariff cosbau wedi’i addasu i gymryd anghenion pobl ifanc i ystyriaeth. Ar ôl 
ymladd neu ymosod, roedd addysg mewn grwpiau’n cael ei thynnu’n ôl weithiau ac addysg yn 
cael ei darparu yn y gell i ganiatáu amser ar gyfer cyfryngu. Roedd tystiolaeth yn dangos bod 
pobl ifanc yn cael eu dychwelyd i addysg mewn grwpiau cyn gynted â phosibl. Roedd y cosbau 
a roddwyd o fewn y tariff y cytunwyd arno, a llawer ohonynt ym mhen isaf y tariff.  

1.70 Roedd pobl ifanc yn cael cynnig cymorth gan eiriolwr ar gyfer eu dyfarniad ond roedd 
cofnodion yn dangos mai dim ond pump o bobl ifanc a oedd wedi defnyddio eiriolwr yn y pum 
mis blaenorol. Ar ôl eu dyfarniad, byddai pobl ifanc yn cwrdd â rheolwr gweithredol a fyddai’n 
adolygu eu cosb ac yn cytuno ar gynllun rheoli ymddygiad â  hwy. Roedd hyn yn cynnwys 
targedau tymor byr i ddileu rhan o’u cosb. 
 

Lleihau bwlio a thrais 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod staff, plant a phobl ifanc ac ymelwyr yn gwybod am systemau teg a gweithredol i 
ymateb i fwlio. 

1.71 Nid oedd tystiolaeth bod lefelau uchel o fwlio. Roedd polisi clir gan yr uned ar leihau trais ac 
roedd hyn yn cynnwys bwlio. Byddai ymgynghori â phobl ifanc ynghylch bwlio ac roedd staff yn 
gwybod am yr arwyddion ohono. Roedd cynlluniau cymorth cymunedol yn cael eu defnyddio ar 
gyfer bwlïod os oedd angen. Byddai staff yn delio ag ymladd ac ymosod yn ddi-oed ac roedd 
cyfryngu’n cael ei ddefnyddio os oedd modd er mwyn datrys anghydfodau. 

1.72 Roedd polisi clir ar y dull o drafod bwlio yn yr uned. Roedd arolwg diogelu wedi’i gynnal yn 
ddiweddar i ddysgu am ganfyddiadau o fwlio ymysg pobl ifanc, ond roedd diffyg manylder yn yr 
ymatebion ac roedd eu gwerth yn gyfyngedig.  

1.73 Roedd staff yn effro i arwyddion o fwlio ac roedd cyfle yn y cyfarfodydd amlddisgyblaethol 
dyddiol i rannu gwybodaeth am fwlio a mathau eraill o ymddygiad heriol. 

1.74 Os gwelwyd bod person ifanc yn fwli, neu os oedd amheuaeth o hynny, byddai’n cael cynllun 
cymorth cymunedol (CCC) ac ynddo fap gofal gyda thargedau ac adolygiadau rheolaidd o 
gynnydd. Er bod trefn o arsylwi bob 30 munud ar gyfer pobl ifanc a oedd â CCC, nid oedd 
tystiolaeth yn rhai o’r cofnodion o ymgysylltu pwrpasol rhwng staff a’r person ifanc. Ers 
dechrau 2012, roedd tri pherson ifanc wedi cael CCC am fwlio ac un wedi cael cynllun am 
annog eraill i wneud terfysg. 
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1.75 Pan fyddai ymladd neu ymosod ymysg pobl ifanc, byddai staff yn ymyrryd yn gyflym. Rhwng 
Ionawr a Mai 2012, cafwyd 16 o achosion o ymladd a 36 o ymosodiadau. Byddai staff yn 
adolygu’r achosion hyn yn fanwl drwy ddefnyddio teledu cylch cyfyng. Ni fyddai anafiadau 
difrifol yn digwydd fel arfer o ganlyniad i ymladd ac ymosod, ond cafwyd un digwyddiad yn yr 
uned ychydig cyn yr arolygiad pan oedd yn rhaid i berson ifanc gael triniaeth mewn ysbyty ar ôl 
ymosodiad gan berson ifanc arall. 

1.76 Defnyddid dulliau cyfryngu pan fyddai gwrthdaro rhwng pobl ifanc os oeddent wedi cytuno i 
gymryd rhan. Roeddent wedi’u defnyddio 32 o weithiau hyd hynny yn 2012. Gellid atgyfeirio 
pobl ifanc hefyd at y tîm ymyriadau ar gyfer gwaith un i un. Roedd trais a bwlio’n cael eu 
monitro yn y cyfarfodydd diogelu plant misol a chwarterol.  
 
Defnyddio grym 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod grym yn cael ei ddefnyddio fel dewis olaf yn unig ac yn cael ei ddefnyddio’n deg ac 
yn ddiogel gan staff hyfforddedig os caiff ei arfer. Defnyddir grym i’r graddau lleiaf 
posibl drwy strategaethau ataliol a dulliau gweithredu amgen a chaiff hyn ei fonitro drwy 
drefniadau llywodraethu cadarn.  

1.77 Roedd y defnydd o rym yn cael ei fonitro’n fanwl. Roedd y defnydd ohono wedi cynyddu ers yr 
arolygiad blaenorol ond dim ond pan oedd yn angenrheidiol y câi ei ddefnyddio. Nid oedd y 
cofnodion o ôl-adroddiadau’n ddigon manwl. 

1.78 Cafwyd cynnydd cyffredinol yn y defnydd o rym a gofnodwyd, er bod y defnydd o reolaeth ac 
ataliaeth lawn wedi aros yn gyson. Rhwng 2010 a 2011 roedd 127 o achosion lle’r oedd grym 
wedi’i ddefnyddio a 72 o achosion lle’r oedd rheolaeth ac ataliaeth wedi’u defnyddio. Rhwng 
2011 a 2012 roedd 241 o achosion lle’r oedd grym wedi’i ddefnyddio a 68 o achosion lle’r oedd 
rheolaeth ac ataliaeth wedi’u defnyddio. Anaml yr oedd grym yn cael ei ddefnyddio ar ôl ei 
gynllunio, a chofnodwyd pum achos rhwng Ionawr a Mai 2012. Weithiau roedd staff o’r safle 
oedolion yn ymwneud â defnyddio grym ar ôl ei gynllunio. Byddai defnyddio staff o’r tu allan 
sy’n anghyfarwydd i bobl ifanc mewn sefyllfaoedd o wrthdaro yn gallu creu tensiynau 
ychwanegol. Roedd y pwyllgorau diogelu plant misol a chwarterol yn ystyried data a 
dadansoddiadau a oedd yn ymwneud â defnyddio grym. Roedd y bwrdd lleol diogelu plant yn 
cynnal adolygiad blynyddol o’r defnydd o rym, a oedd yn cynnwys trafodaeth â phobl ifanc. 
Byddai honiadau ynghylch staff ar ôl defnyddio grym yn cael eu cyfeirio at yr awdurdod lleol er 
mwyn cael ymchwiliad. 

1.79 Ymladd, ymosod a gwrthdaro rhwng pobl ifanc oedd y rhesymau mwyaf cyffredin dros 
ddefnyddio grym. Nid oedd tystiolaeth bod rheolaeth ac ataliaeth yn cael eu defnyddio i sicrhau 
cydymffurfiaeth yn unig. Roedd pobl ifanc yn cael cyfle i weld y tîm gofal iechyd ar ôl pob 
digwyddiad lle’r oedd grym wedi’i ddefnyddio, er bod cofnodion yn dangos bod rhai wedi 
gwrthod gweld y nyrs. Roedd yr anafiadau a gafwyd yn fach ac roedd y Bwrdd Cyfiawnder 
Ieuenctid yn cael eu hysbysu amdanynt bob mis. 

1.80 Roedd y polisi ar leihau’r defnydd o ataliaeth yn cynnwys rheoli ymddygiad pobl ifanc, ac 
asesu risg a chynllunio ar gyfer pobl ifanc o adeg eu derbyn. Er bod data cynhwysfawr yn cael 
eu darparu i’r ddau gyfarfod diogelu plant, nid oedd y cofnodion yn cynnwys y drafodaeth fwy 
manwl am y materion dan sylw. Roedd y dull sicrhau ansawdd yn briodol ac roedd yn cynnwys 
archwilio cofnodion o’r defnydd o rym a thapiau fideo ac roedd adborth ar gyfer staff a fu’n 
gysylltiedig â’r digwyddiadau. Byddai pobl ifanc yn cael ôl-adroddiad yn syth ar ôl y digwyddiad 
gan reolwr gweithredol ac ôl-adroddiad y diwrnod wedyn gan uwch reolwr yn yr uned a fyddai 
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wedi adolygu’r gwaith papur a’r lluniau teledu cylch cyfyng. Roedd diffyg manylion yn rhai o’r 
cofnodion o ôl-adroddiadau a welsom, ac nid oedd yn glir bod y person ifanc wedi cael cyfle i 
fyfyrio ynghylch beth a oedd wedi ysgogi’r digwyddiad a sut y buasai’n bosibl cael canlyniad 
gwahanol.  

Argymhelliad 

1.81 Mai dim ond staff o’r uned pobl ifanc a fydd yn arfer grym sydd wedi’i gynllunio. 

Pwyntiau cadw tŷ 

1.82 Dylid cynnwys yng nghofnodion cyfarfodydd sut yr oedd data wedi’u defnyddio i bennu 
materion i’w trafod ymhellach. 

1.83 Dylid dangos mewn cofnodion o ôl-adroddiadau ar ddefnyddio grym beth y mae pobl ifanc 
wedi’i ddysgu a chysylltiadau â’u cynlluniau gofal. 

 
Gwahanu/symud o’r lleoliad arferol 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod unrhyw gamau i wahanu plant a phobl ifanc oddi wrth eu cyfoedion yn cael eu 
hawdurdodi’n briodol, eu cyflawni’n ddiogel, yn unol â’u hanghenion penodol, am 
resymau priodol ac nid fel cosb.  

1.84 Roedd nifer o bobl ifanc wedi’u gwahanu oddi wrth eu cyfoedion yn yr uned fel rhan o 
weithdrefn ddisgyblu. Er bod rhai eithriadau, roeddent yn cymryd rhan mewn gweithgareddau 
addysg a hyfforddiant gyda phobl ifanc eraill. Roedd yr uned cymorth dwys yn cael ei 
defnyddio am gyfnodau byr i leoli nifer bach o bobl ifanc aflonyddol iawn. Nid oedd pobl ifanc 
yn cael eu cadw yno am gyfnodau hir heb fod angen, ond roedd y gyfundrefn yn gyfyngol ac 
nid oedd yn caniatáu rhyngweithio â phobl ifanc eraill. 

1.85 Byddai pobl ifanc a oedd wedi colli’r hawl i gymdeithasu o ganlyniad i ddyfarniad neu 
adroddiad bach yn treulio eu cyfnod ar wahân yn yr uned a byddai gwiriadau arnynt bob 30 
munud tra oeddent yn eu celloedd. Roedd yr uned wedi adolygu’r defnydd o wahanu yn yr 
uned ac wedi canfod bod 158 o bobl ifanc wedi’u cadw ar wahân yn yr uned rhwng Ionawr a 
Mai 2012. Y cyfnod hiraf yr oedd person ifanc wedi’i dreulio ar wahân yn yr uned mewn unrhyw 
fis oedd 27 o ddiwrnodau. Roedd pobl ifanc a oedd wedi’u cadw ar wahân yn yr uned yn cael 
mynediad bob dydd at ffonau, cawodydd a chyfle i ymarfer yn yr awyr agored ac roedd y rhan 
fwyaf yn derbyn addysg gyda’u grŵp cyfoedion. Roedd nifer bach nad oeddent yn gallu derbyn 
addysg mewn grŵp am rai dyddiau, oherwydd ymladd fel arfer. Roedd hyn yn cael ei adolygu’n 
gyson fel bod modd iddynt gael goruchwyliaeth lai cyfyngol cyn gynted ag yr oedd hynny’n 
ddiogel. Ym mis Ionawr 2012, roedd pobl ifanc wedi treulio naw diwrnod ar wahân ar 
gyfartaledd, ac erbyn mis Mai roedd y cyfartaledd wedi gostwng i chwe diwrnod.  

1.86 Gellid symud y bobl ifanc fwyaf aflonyddol i’r uned cymorth dwys a oedd yn cynnwys pobl ifanc 
yn unig, ac nid oedd yn cael ei gyfrif yn gosb. Roedd y celloedd wedi’u dodrefnu’n ddigonol, 
roedd golau ac awyru naturiol ynddynt, toiled a set deledu. Roedd camera yn nhair o’r celloedd 
hyn. Roedd yr uned cymorth dwys wedi’i defnyddio 11 o weithiau hyd hynny yn 2012, am lai na 
24 awr ym mhob achos ond un. Roedd un person ifanc wedi aros yno am dri diwrnod. Byddai 
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pobl ifanc yn yr uned cymorth dwys yn cael eu goruchwylio drwy’r amser gan aelod staff o’r 
uned pobl ifanc ac roedd gwiriadau arnynt bob 30 munud. Roedd y gyfundrefn ar gyfer pobl 
ifanc yn gyfyngedig, gydag addysg un i un a gwaith ar ffurf ymyriadau mewn ystafell yn yr uned 
cymorth dwys a mynediad bob dydd at ffonau, cawodydd a chyfleoedd i ymarfer yn yr awyr 
agored.  

 

Camddefnyddio sylweddau 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc sydd â phroblemau yng nghyswllt cyffuriau a/neu alcohol yn cael eu 
hadnabod wrth eu derbyn ac yn cael triniaeth a chymorth effeithiol drwy gydol eu cyfnod yn y 
ddalfa.  

1.87 Roedd yr holl bobl ifanc yn cael eu sgrinio’n briodol am ddefnydd o sylweddau ac wedi cael 
hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o ddefnyddio sylweddau. Roedd y gofal clinigol yn 
gynhwysfawr er mai’n anaml yr oedd galw amdano. Nid oedd cyffuriau anghyfreithlon ar gael 
yn eang i bobl ifanc, er bod y defnydd o dybaco’n peri pryder. Roedd angen addasu cynllun yr 
ystafell profion cyffuriau gorfodol. Roedd gofal seicogymdeithasol yn gynhwysfawr, wedi’i 
integreiddio’n dda ac yn hawdd cael gafael arno. 

1.88 Roedd y gweithdrefnau asesu a sgrinio am ddefnydd o sylweddau’n briodol, ac roedd yr holl 
bobl ifanc yn dilyn y rhaglen ymwybyddiaeth o gamddefnyddio sylweddau yn ystod y cyfnod 
cynefino.  

1.89 Roedd pob math o opsiynau ar gael ar gyfer triniaeth glinigol, er bod y galw am y gwasanaeth 
yn fach iawn. Dim ond dau berson ifanc a oedd yn derbyn triniaeth glinigol ar adeg yr 
arolygiad, am ddibyniaeth ar bensodiasepin yn y ddau achos.  

1.90 Dywedodd pobl ifanc wrthym mewn grwpiau ffocws mai prin oedd y defnydd o gyffuriau 
anghyfreithlon yn yr uned. Ategwyd hyn gan y ffaith mai dim ond un prawf cyffuriau gorfodol ar 
hap neu ar amheuaeth ymysg y bobl ifanc a oedd wedi rhoi canlyniad cadarnhaol yn y chwe 
mis rhwng Ionawr a Mehefin 2012.  

1.91 Roedd staff a phobl ifanc yn cydnabod bod y defnydd anghyfreithlon o dybaco yn destun 
pryder llawer mwy na’r defnydd o gyffuriau anghyfreithlon neu feddyginiaeth a ddargyfeiriwyd. 
Roedd therapi disodli nicotin yn cael ei gynnig ar ffurf tabledi, er bod y bobl ifanc yn cwyno bod 
y blas yn eu troi oddi wrth eu defnyddio. 

1.92 Roedd yr ystafell profion cyffuriau gorfodol yn lân ac yn daclus. Yn y toiled a ddefnyddir i 
gasglu samplau roedd ffenestr arsylwi ar lefel powlen y toiled. Dywedodd swyddogion wrthym 
fod y ffenestr ar gyfer arsylwi ar garcharorion sy’n oedolion, a bod pobl ifanc yn cael eu 
cyfarwyddo i sefyll yn ôl oddi wrth y ffenestr wrth roi samplau. 

1.93 Darperid gofal seicogymdeithasol gan ddau o weithwyr y gwasanaeth camddefnyddio 
sylweddau i bobl ifanc, a oedd yn uchel iawn eu parch ymysg y bobl ifanc. Ymhlith yr 
ymyriadau yr oedd amrywiaeth fawr o waith mewn grwpiau ar sail anghenion a modiwlau un i 
un. Roedd yn glir bod y gwasanaeth hwn yn sylwi ar y sylweddau diweddaraf yr oedd pobl 
ifanc yn dewis eu defnyddio, a’i fod yn ymateb yn briodol drwy gynnig gwybodaeth i hybu 
ymwybyddiaeth a lleihau niwed.  
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1.94 Roedd yn hawdd i bobl ifanc gael mynediad at weithwyr y gwasanaeth camddefnyddio 
sylweddau i bobl ifanc, ac roedd cyfleoedd ddwywaith y dydd o leiaf i gael sesiynau cymorth 
ad hoc a rhai wedi’u trefnu o flaen llaw. Roedd integreiddio da iawn rhwng y gwasanaeth 
camddefnyddio sylweddau i bobl ifanc ac adrannau a gwasanaethau eraill, ac roedd cyfarfod 
o’r tîm amlddisgyblaethol bob diwrnod i hwyluso cyfathrebu a thrafod achosion penodol.  

Pwynt cadw tŷ 

1.95 Dylid gorchuddio’r ffenestr arsylwi yn yr ystafell profion cyffuriau gorfodol cyn rhoi profion i bobl 
ifanc. 



Yr Uned Pobl Ifanc yn STI a Charchar EM Parc 

 
33

Adran 2: Parch 

Unedau preswyl 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn byw mewn amgylchedd diogel, glân a boddhaol sydd mewn cyflwr da 
ac yn addas i’r glasoed.  

2.1 Roedd yr ystafelloedd yn lân ac mewn cyflwr da ar y cyfan, er bod celloedd wedi’u cyfarparu’n 
wael ac roedd yr awyru’n wael. Roedd y cynllun cyffredinol yn caniatáu i staff oruchwylio’n 
effeithiol ac roedd pobl ifanc yn teimlo’n ddiogel. Roedd trefniadau digonol i sicrhau bod pobl 
ifanc yn gallu cael cawod a defnyddio’r ffôn a’r golchdy yn rheolaidd.  

2.2 Roedd dwy adain yn yr uned pobl ifanc, adain G ac adain E. Roedd adain G yn cynnwys hyd 
at 36 o bobl ifanc mewn 12 o gelloedd sengl a 12 o gelloedd dwbl ac roedd adain E yn dal 28 o 
bobl ifanc mewn 16 o gelloedd sengl a chwe chell ddwbl. Roedd maint a dyluniad yr adeiniau’n 
rhoi llinellau golwg da ac roedd staff yn gallu goruchwylio’n effeithiol gyda chymorth teledu 
cylch cyfyng. Dywedodd pobl ifanc eu bod yn teimlo’n ddiogel yn yr unedau. 

2.3 Roedd celloedd a mannau cymunol yn olau, yn lân at ei gilydd ac wedi’u cynnal yn dda. Yn yr 
un modd ag arolygiadau blaenorol, gwelwyd bod y ffenestri wedi’u selio yn achosi awyru 
gwael. Mewn rhai celloedd roedd sbwriel wedi’i wthio rhwng y sgriniau ffenestr persbecs, ac 
wedi’i adael yno. Roedd y celloedd dwbl yn gyfyng. 

2.4 Nid oedd toiledau wedi’u sgrinio’n gyfan gwbl ac roedd angen glanhau rhai ohonynt yn 
drwyadl. Nid oedd cadeiriau yn y celloedd ac nid oedd dewis gan bobl ifanc ond eistedd ar 
welyau. Nid oedd cypyrddau cloadwy ar gyfer pobl ifanc. 

2.5 Mewn rhai celloedd roedd lluniau wedi’u gosod ymhell oddi allan i’r byrddau arddangos ac 
roedd deunydd tramgwyddus mewn rhai achosion. 

2.6 Yn ein harolwg, dywedodd 65% o bobl ifanc eu bod yn cael ymateb buan ar ôl canu cloch y 
gell o’i gymharu â’r ffigur cenedlaethol o 37%. 

2.7 Roedd mannau bwyta’n cael eu defnyddio hefyd fel mannau cymdeithasu. Yn adain G, roedd 
byrddau a seddau wedi’u gosod yn sownd, ac yn adain E roeddent yn cael eu gosod ar gyfer 
prydau bwyd a’u storio wedyn. Roedd amrywiaeth o weithgareddau hamdden addas ar gael i 
bobl ifanc ac yn yr ‘ystafell aur’ roedd gweithgareddau ychwanegol i’r rhai â statws uwch nad 
oeddent ar gael yn yr adeiniau. Er hyn, roedd nifer o bobl ifanc yn cwyno eu bod yn diflasu. 

2.8 Roedd murluniau llachar ar waliau’r ddwy iard ymarfer ac roedd offer ymarfer awyr agored 
wedi’u darparu, er na welsom y rhain yn cael eu defnyddio. Yn ein harolwg, dywedodd 94% o 
ddynion ifanc eu bod yn cymdeithasu ac ymarfer bob dydd o’i gymharu â ffigurau cenedlaethol 
o 72% a 44% yn y drefn honno. 

2.9 Roedd dau ffôn yn y ddwy adain ac roedd mynediad da gan bobl ifanc at y rhain bob diwrnod, 
er mai ychydig o breifatrwydd a oedd ar gael. Roedd gwybodaeth yn y cwfl ffôn am rifau ffôn 
am ddim a monitro wedi’i chuddio gan sbwriel a oedd wedi’i wthio dan y gorchudd persbecs. 
Nid oedd cyfle i gyfnewid hawliau ymweld a oedd heb eu defnyddio am gredydau ffôn. 
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2.10 Gallai dynion ifanc gael cawod bob dydd. Fodd bynnag, roedd rhywfaint o ddifrod gan ddŵr yn 
y cawodydd ac roedd angen eu hadnewyddu. 

2.11 Roedd pobl ifanc yn cael eu cymell i gadw eu celloedd yn lân ac roeddent yn gallu gwneud 
hynny, ond roedd graffiti ar nifer o fatresi.  

2.12 Roedd ffurflenni cais ar gael yn rhwydd ac yn cael eu rhoi i staff a fyddai’n cofnodi eu derbyn 
ac yn nodi eu cyrchfan, ond nid oeddent yn cael eu cofnodi wrth eu dychwelyd. Yn ein 
harolwg, roedd pobl ifanc yn gadarnhaol eu barn am geisiadau at ei gilydd. 

2.13 Gallai pobl ifanc anfon dau lythyr ail ddosbarth am ddim bob wythnos ac roeddent yn 
gwerthfawrogi hyn. Roedd llythyrau allan yn cael eu postio o fewn 24 awr a llythyrau i mewn yn 
cael eu derbyn o fewn cyfnod cyfatebol.  

2.14 Roedd pobl ifanc yn gwisgo eu dillad eu hunain a gallent ddefnyddio cyfleusterau golchi dillad 
bob dydd. Roedd dillad gwely yn cael eu cyfnewid bob wythnos. Byddai dillad carchar yn cael 
eu darparu i’r rheini a oedd heb ddigon o’u dillad eu hunain. Roedd dillad isaf a hosanau 
newydd ar gael. 

2.15 Gallai pobl ifanc dderbyn dillad o’r tu allan i’r sefydliad hyd at y terfyn uchaf a ganiateir cyn pen 
28 o ddiwrnodau ar ôl cyrraedd. Ar ôl hyn (ac eithrio yn achos pobl ifanc sy’n derbyn gofal lle 
nad oedd terfyn amser), nid oedd cyfle arall i gyfnewid dillad, hyd yn oed i nodi newid y 
tymhorau, ac roedd pobl ifanc yn gorfod prynu’r hyn yr oedd arnynt ei angen drwy gatalogau. 

Argymhellion 

2.16 Y bydd awyru effeithiol mewn celloedd. 

2.17 Y bydd cadeiriau’n cael eu rhoi mewn celloedd, y bydd toiledau’n cael eu sgrinio’n 
gyfan gwbl, ac y bydd cwpwrdd cloadwy ar gael i bobl ifanc. 

2.18 Y bydd cawodydd yn ddefnyddiadwy bob amser . 

Pwyntiau cadw tŷ 

2.19 Dylid monitro lluniau sy’n cael eu gosod mewn celloedd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â 
safonau diogelwch a gwedduster. 

2.20 Dylai ffonau gael eu defnyddio’n breifat a dylai pobl ifanc gael cyfle i gyfnewid hawliau am 
ymweliadau sydd heb eu defnyddio am gredydau ffôn. 

2.21 Dylid amnewid matresi sydd wedi’u difrodi. 

2.22 Dylai pobl ifanc allu cyfnewid dillad yn rheolaidd. 
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Perthnasoedd rhwng staff a phlant a phobl ifanc 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod yr holl staff yn trin plant a phobl ifanc yn deg a chyda gofal, a bod disgwyl i blant a phobl 
ifanc gymryd cyfrifoldeb dros eu gweithredoedd a’u penderfyniadau eu hunain, a’u bod yn cael 
eu hannog a’u galluogi i wneud hynny. Mae staff yn gosod terfynau clir a theg. Mae staff yn 
disgwyl llawer gan yr holl blant a phobl ifanc ac yn eu helpu i wireddu eu potensial.  

2.23 Roedd pobl ifanc yn sôn yn gadarnhaol am eu perthnasoedd â staff a gwelsom ryngweithio 
cyson dda rhwng staff a phobl ifanc. Roedd pobl ifanc yn gallu codi unrhyw faterion a oedd yn 
peri pryder iddynt mewn fforwm misol. Byddai gweithwyr allweddol yn eu cyflwyno eu hunain i 
bobl ifanc yn fuan ac roedd yr holl staff sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn yr uned yn gwneud 
sylwadau llawn gwybodaeth yn ffeiliau’r adeiniau. 

2.24 Yn ein grwpiau trafod, dywedodd pobl ifanc fod ganddynt berthnasoedd da â staff, a gwelsom 
ryngweithio cyfeillgar, priodol a chymwynasgar rhwng staff a phobl ifanc. Roedd staff yn 
ymddwyn yn broffesiynol ac yn ymwneud yn ofalgar â phobl ifanc.  

2.25 Roedd fforymau ymgynghori misol yn cael eu cynnal rhwng pobl ifanc a staff, gan gynnwys 
rheolwyr yr uned. Roedd y materion a drafodwyd yn dilyn thema’n aml, ond gallai pobl ifanc 
godi materion ychwanegol. Nid oedd cofnodion bob amser yn cynnwys pwyntiau gweithredu i 
ddelio â materion yr oedd pobl ifanc wedi’u codi.  

2.26 Yn ein harolwg, dywedodd 72% o bobl ifanc fod staff yn eu trin â pharch ac roedd 84% yn 
teimlo bod rhywun y gallent droi ato os oedd ganddynt broblem; dywedodd 59% fod eu 
gweithiwr allweddol wedi dod atynt i holi amdanynt yn yr wythnos diwethaf, o’i gymharu â’r 
ffigur cenedlaethol o 35%; a theimlai 82% fod eu gweithiwr allweddol yn ceisio eu helpu.  

2.27 Byddai gweithwyr allweddol yn eu cyflwyno eu hunain yn ddi-oed i bobl ifanc ac roedd 
sylwadau wedi’u cofnodi’n gyson yn ffeiliau’r adeiniau gan nifer o staff gwahanol. Roedd y 
sylwadau o ansawdd da ac yn dangos bod staff yn rhyngweithio â phobl ifanc ac yn gwybod 
am eu hamgylchiadau personol. Roedd ymddygiad gwael ac amhriodol yn cael ei herio fel 
arfer, er ein bod wedi clywed rhai sylwadau homoffobig a oedd heb eu cywiro gan staff. 

2.28 Roedd swyddogion yn cadw mewn cysylltiad â rhieni a gofalwyr ac yn mynd i gyfarfodydd 
cynllunio hyfforddiant, cyfarfodydd remandio ac adolygiadau perthnasol eraill. 

Pwyntiau cadw tŷ 

2.29 Dylid cynnwys pwyntiau gweithredu mewn cofnodion o gyfarfodydd y fforwm i ddelio â 
materion y mae pobl ifanc wedi’u codi. 

2.30 Dylai staff fod ar wyliadwriaeth am sylwadau amhriodol bob amser a dylent eu herio. 
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Cydraddoldeb ac amrywiaeth 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod y sefydliad yn dangos ymagwedd glir a chydgysylltiedig at ddileu gwahaniaethu, hyrwyddo 
canlyniadau teg a meithrin cysylltiadau da, ac yn sicrhau na fydd yr un plentyn na pherson ifanc 
yn cael ei roi dan anfantais annheg. Bydd hyn wedi’i seilio ar brosesau effeithiol i ganfod a dileu 
unrhyw anghydraddoldeb. Mae anghenion amrywiol pob person ifanc wedi’u cydnabod a’u 
diwallu. Mae’r anghenion hyn yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol: cydraddoldeb 
hil, cenedligrwydd, crefydd, anabledd (gan gynnwys anableddau ac anawsterau meddyliol, 
corfforol a dysgu), rhywedd, materion trawsrywiol a chyfeiriadedd rhywiol. 

2.31 Dywedodd staff a phobl ifanc wrthym fod yr uned yn gymharol heddychlon a bod unigolion o 
wahanol gefndiroedd yn cyd-dynnu’n dda. Ar wahân i nifer bach o sylwadau homoffobig, nid 
oedd unrhyw dystiolaeth bod unrhyw grŵp lleiafrifol yn cael ei roi dan anfantais. Roedd gwaith 
yn mynd ymlaen i ddatblygu rôl cynrychiolwyr amrywiaeth pobl ifanc. 

Rheoli strategol 

2.32 Roedd polisi penodol ar gydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer pobl ifanc, a oedd yn cynnwys 
eu holl anghenion, a pholisi ar wahân ar gyfer pobl ifanc sy’n wladolion tramor a phobl ifanc 
drawsrywiol. Cyhoeddwyd y polisïau hyn yn 2012 ac nid oedd y cyfarwyddwr wedi’u llofnodi 
eto ac nid oedd staff yr uned yn gyfarwydd â hwy.  

2.33 Roedd cyfarfod misol ar gydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael ei gynnal dan gadeiryddiaeth y 
cyfarwyddwr lle y byddai penaethiaid adran a chynrychiolwyr priodol i staff yr uned yn 
bresennol. Byddai adroddiad ar gydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer y sefydliad cyfan yn cael 
ei gyflwyno ym mhob cyfarfod. Roedd yn cynnwys oed a phroffil ethnig y bobl ifanc yn unig. 
Dywedodd y rheolwr cydraddoldeb ac amrywiaeth wrthym fod disgwyl y bydd gwybodaeth 
ychwanegol am bobl ifanc yn cael ei chasglu cyn hir, ar ôl cyflwyno P-NOMIS yn ddiweddar, fel 
gwybodaeth am anabledd a chyfeiriadedd rhywiol.  

2.34 Byddai data monitro a oedd yn dangos unrhyw anfantais i grwpiau lleiafrifol yn cael eu trafod 
ac roedd yr uned pobl ifanc yn cael ei monitro ar wahân, ond dim ond yng nghyswllt hil. Nid 
oedd tystiolaeth o unrhyw anfantais annheg i bobl ifanc. Byddai trafodaeth yn y cyfarfod misol 
am nifer y ffurflenni cofnodi digwyddiadau gwahaniaethol (DIRF) a gyflwynwyd bob mis ac 
roedd wedi’i nodi bod angen gwneud gwaith ychwanegol gyda phobl ifanc ynghylch agweddau 
a galw enwau homoffobig. Roedd 20 ffurflen DIRF wedi’u cyflwyno yn y chwe mis diwethaf, 
bron hanner ohonynt gan berson ifanc a oedd yn hoyw ac a oedd wedi gorfod dioddef galw 
enwau arno.  

2.35 Roedd gwaith i ddatblygu ymgynghori â phobl ifanc ynghylch materion cydraddoldeb ac 
amrywiaeth yn mynd ymlaen. Roedd tri pherson ifanc yn gynrychiolwyr amrywiaeth ac roedd 
eu lluniau wedi’u harddangos yn yr unedau a’u rôl wedi’i disgrifio ar ddrws eu celloedd. 
Roeddent wedi cael cymorth a hyfforddiant gan y rheolwr cydraddoldeb ac amrywiaeth a 
rheolwr gweithredol ac roeddent yn dal i ddysgu am eu rôl. Dim ond y cynrychiolwyr 
amrywiaeth a oedd yn cael bod yn bresennol yn y fforwm felly nid oedd grwpiau lleiafrifol yn 
gallu mynegi eu barn yn uniongyrchol.  

2.36 Byddai’r bobl ifanc yn cael cymorth gan gynrychiolwyr cydraddoldeb ac amrywiaeth y staff a 
fyddai’n dod i gyfarfodydd y fforwm cydraddoldeb gyda chynrychiolwyr y bobl ifanc. Roedd rhai 
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aelodau staff wedi cael hyfforddiant ym maes hunaniaeth rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol. 
Roedd holl staff yr uned wedi cael hyfforddiant amrywiaeth ac roedd hyfforddiant ychwanegol 
yn cael ei ddarparu ar anabledd a chyfeiriadedd rhywiol. 

2.37 Roedd pob person ifanc yn cael ei hysbysu am y ffordd i roi gwybod am wahaniaethu yn ystod 
y rhaglen gynefino ac roedd y cyflwyniad hwn yn galluogi pobl ifanc i ddeall amrywiaeth yn yr 
uned a’r angen i barchu gwahaniaethau. Roedd llinellau cymorth ar gael i’w galw am ddim ar 
gyfer pobl ifanc Fwslimaidd a’r ganolfan ragoriaeth ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a 
thrawsrywiol yng Nghymru. 

2.38 Cynhelid digwyddiadau’n gyson i hyrwyddo pob maes amrywiaeth. Byddai ffilmiau, 
trafodaethau a dosbarthiadau addysg yn cael eu defnyddio i hybu digwyddiadau fel Mis Hanes 
Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol a Mis Hanes Pobl Dduon. Roedd 
arddangosfeydd da yn y coridorau am wahanol ddiwylliannau a byddai’n bosibl dangos y rhain 
yn yr adeiniau hefyd. Roedd trefniadau digonol ar gyfer pobl ifanc a oedd am siarad Cymraeg 
ac roedd rhai aelodau staff yn dysgu Cymraeg. Roedd gwybodaeth yn yr adeiniau i ddangos 
pwy oedd yn siarad Cymraeg ac roeddent yn gwisgo bathodyn.  

Argymhelliad 

2.39 Bod gwaith ar gyfer delio â gwahaniaethu’n parhau ac y bydd ymdrech ychwanegol i 
hyrwyddo delweddau cadarnhaol o grwpiau lleiafrifol.  

Anghenion amrywiol 

2.40 Dywedodd pobl ifanc a staff wrthym fod yr uned yn heddychlon a bod pobl ifanc o wahanol 
gefndiroedd ethnig, rhanbarthau a galluoedd yn cyd-fyw’n weddol dda. Roedd hyn yn gyson â’r 
hyn a welsom. Roedd ymyriadau ar gael ar gyfer pobl ifanc a oedd wedi’u cael yn euog o 
droseddau gwaethygedig ar sail hil neu a oedd wedi bod yn gysylltiedig â bwlio hiliol. Byddai’r 
rhain yn cael eu darparu gan y tîm ymyriadau a byddai staff a oedd wedi derbyn hyfforddiant 
mewn cyfryngu hefyd yn cynnal sesiynau ar gyfer pobl ifanc a fu’n gysylltiedig â galw enwau 
hiliol. Roedd crefydd pobl ifanc yn cael ei monitro ond nid oedd cynrychiolaeth gan dîm y 
gaplaniaeth yn y cyfarfod cydraddoldeb ac amrywiaeth.  

2.41 Roedd cydgysylltydd gwladolion tramor ar gyfer y carchar cyfan a systemau cynhwysfawr i 
gynorthwyo a chynghori pobl ifanc ar faterion sy’n ymwneud â mewnfudo. Roedd cydgysylltu 
da rhwng y cydgysylltydd gwladolion tramor ac Asiantaeth Ffiniau’r DU. Byddai oedolion 
priodol yn cynorthwyo pobl ifanc a oedd yn cwrdd ag Asiantaeth Ffiniau’r DU. Byddai pobl ifanc 
yn cael defnyddio’r post awyr ac yn cael credydau ffôn ychwanegol os oedd aelodau o’u 
teulu’n byw dramor. Roedd dosbarthiadau Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill wedi’u 
trefnu ar gyfer pobl ifanc nad oeddent yn siarad Saesneg.  

2.42 Roedd cysylltiadau da rhwng y sefydliad a’r ganolfan ragoriaeth ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, 
deurywiol a thrawsrywiol yng Nghymru a oedd wedi darparu cymorth un i un ar gyfer person 
ifanc a oedd yn hoyw. Roedd y polisi trawsrywiol yn darparu gwybodaeth ymarferol werthfawr i 
staff, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch sut i chwilio. 

2.43 Roedd yr uned wedi canfod bod 21 o bobl ifanc a oedd ag anableddau dysgu. Nid oedd 
unrhyw bobl ifanc ag anableddau corfforol ac nid oedd unrhyw gelloedd wedi’u haddasu yn yr 
uned. Dywedodd y rheolwr cydraddoldeb ac amrywiaeth wrthym na fyddai person ifanc ag 
anabledd corfforol sylweddol yn cael ei anfon i’r uned. Roedd cynlluniau byw â chymorth 
wedi’u cyflwyno i ddiwallu anghenion a hybu ymwybyddiaeth ymhlith staff o’r ffordd y gallai 
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anableddau dysgu ddod i’r amlwg yn ymddygiad pobl ifanc. Roedd gwybodaeth fuddiol yn y 
cynlluniau i roi gwell dealltwriaeth i staff o anableddau dysgu penodol. Nid oedd yr holl staff yn 
ymwybodol o beth oedd cynlluniau byw â chymorth, nac o ba bobl ifanc y darparwyd y 
cynlluniau hyn ar eu cyfer.  

Argymhellion  

2.44 Y bydd adroddiad misol y carchar yn rhoi sylw ar wahân i faterion cydraddoldeb ac 
amrywiaeth sy’n ymwneud â phobl ifanc. 

2.45 Y bydd mwy o bobl ifanc yn cael eu gwahodd i gyfarfodydd y fforwm cydraddoldeb, yn 
enwedig cynrychiolwyr y gwahanol grwpiau lleiafrifol yn yr uned. 

Pwynt cadw tŷ 

2.46 Dylai pob aelod staff yn yr uned fod yn ymwybodol o bobl ifanc ag anableddau dysgu y mae 
angen cymorth ychwanegol arnynt.  
 

Ffydd a gweithgarwch crefyddol 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod yr holl blant a phobl ifanc yn gallu dilyn eu crefydd. Mae’r gaplaniaeth yn chwarae rhan yn 
llawn ym mywyd y sefydliad ac yn cyfrannu at y gofal, y cymorth a’r adsefydlu cyffredinol ar 
gyfer pobl ifanc.  

2.47 Roedd aelodau tîm y gaplaniaeth yn amlwg ym mywyd yr uned. Roedd yn hawdd mynd atynt 
ac roedd pobl ifanc yn ei chael yn haws mynychu gwasanaethau nag yn y gorffennol. Roedd 
darpariaeth ddigonol ar gyfer y rheini sy’n arddel ffydd leiafrifol ac roedd y gofal bugeiliol gan 
gaplaniaid yn rhagorol.  

2.48 Roedd tîm y gaplaniaeth yn cynnwys saith caplan o enwadau Cristnogol. Nid oedd caplaniaid 
Sikh, paganaidd na Bwdhaidd ac yn ystod yr arolygiad nid oedd pobl ifanc yn yr uned a oedd 
yn perthyn i’r crefyddau hyn. Dywedwyd wrthym y byddai person ifanc yn cael cyfle i weld 
caplan dros ei ffydd ei hun pe byddai’n gofyn am hynny. Cadarnhawyd hyn yn ein harolwg lle y 
dywedodd 65% o bobl ifanc ei bod yn hawdd/hawdd iawn iddynt fynd i wasanaethau crefyddol 
o’i gymharu â 34% yn yr arolygiad blaenorol.  

2.49 Byddai pobl ifanc a charcharorion sy’n oedolion yn mynd i wasanaethau ar wahân am fod 
tybaco wedi’i fasnachu mewn rhai gwasanaethau. Cofnodwyd bod 20% (10) o bobl ifanc yn 
Fwslimiaid a byddai tua wyth o bobl ifanc yn mynychu dosbarth dysgu Islamaidd a gweddïau 
ar ddydd Gwener a gâi eu harwain yn yr uned gan y caplan Mwslimaidd rhan-amser. 
Dywedodd pobl ifanc wrthym eu bod yn mwynhau cymryd rhan yn y dosbarthiadau hyn.  

2.50 Roedd tua wyth o bobl ifanc yn mynychu’r gwasanaeth Cristnogol amlenwadol bob prynhawn 
Iau. Dywedodd pobl ifanc wrthym yn ein grwpiau trafod eu bod yn gwylio ffilmiau ysbrydoledig, 
yn darllen llyfrau ac yn canu yn y sesiynau hyn. Roedd cofnodion yn dangos bod mwy na 
hanner y bobl ifanc wedi’u cofrestru’n rhai sydd ‘heb grefydd’ neu ‘arall’. 
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2.51 Roedd posteri yn yr uned yn rhoi gwybod i bobl ifanc am weithgareddau crefyddol ac yn eu 
cymell i siarad ag aelod o’r gaplaniaeth os oeddent am weld caplan a oedd yn perthyn i 
grefydd benodol. Yn ein harolwg, dywedodd 82% o bobl ifanc eu bod yn gallu gweld caplan a 
oedd yn perthyn i’w crefydd yn breifat o’i gymharu â’r ffigur cenedlaethol o 66%.  

2.52 Byddai tîm y gaplaniaeth yn cael eu gweld o gwmpas yr uned a rhai o’u dyletswyddau statudol 
oedd gweld yr holl bobl ifanc a oedd yn destun dogfennau ACCT (asesu, gofal yn y ddalfa a 
gwaith tîm), unrhyw bobl ifanc a oedd wedi’u cadw ar wahân (gweler yr adran ar reoli 
ymddygiad) a’r rheini a oedd wedi gofyn am weld aelod o’r tîm. Roedd caplaniaid yn chwarae 
rhan ganolog mewn gwaith diogelu plant a byddent yn dod i’r holl gyfarfodydd perthnasol a 
chyfarfodydd cynllunio gofal pan ofynnid iddynt fod yn bresennol.  

2.53 Roedd y gaplaniaeth yn darparu gofal bugeiliol rhagorol. Byddai’n trefnu gwasanaethau coffa 
yn y capel neu ystafell crefyddau’r byd ac yn darparu amgylchedd tawel lle y gallai pobl ifanc 
dreulio amser, yn enwedig os oeddent wedi cael profedigaeth. Roedd hefyd yn gallu hwyluso 
ymweliadau gan un o ymwelwyr cymdeithas genedlaethol ymwelwyr â charchardai. Ar adeg yr 
arolygiad, nid oedd unrhyw bobl ifanc yn defnyddio’r gwasanaeth hwn a dywedwyd wrthym 
mai’n anaml iawn yr oeddent yn gwneud hynny. 
 

Cwynion 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod gweithdrefnau cwynion effeithiol ar waith ar gyfer plant a phobl ifanc, sy’n hawdd eu 
cyrraedd a’u defnyddio ac sy’n darparu ymatebion amserol. Mae plant a phobl ifanc yn cael y 
cymorth y mae arnynt ei angen i wneud cwyn. Mae plant a phobl ifanc yn teimlo’n ddiogel rhag 
ôl-effeithiau wrth ddefnyddio’r gweithdrefnau hyn ac maent yn gwybod am weithdrefn apelio. 

2.54 Er nad yw’r system gwynion yn cael ei defnyddio’n eang, roedd yn hawdd i bobl ifanc ei 
chyrraedd a byddent yn cael atebion prydlon a buddiol.  

2.55 Roedd pobl ifanc y buom yn siarad â hwy’n gwybod sut i wneud cwyn. Roeddent yn cael 
gwybod am hyn yn ystod y rhaglen gynefino ac roedd gwybodaeth ynghylch y ffordd i wneud 
cwyn yn y llyfryn cynefino cynhwysfawr hefyd. Yn y chwe mis blaenorol, roedd 14 o gwynion 
wedi’u gwneud. Roedd perthynas dda rhwng pobl ifanc a staff ac roedd yn hawdd iddynt siarad 
â swyddogion, fel bod modd trin nifer mawr o gwynion yn gyflym ac yn anffurfiol (gweler yr 
adran ar berthnasoedd rhwng staff a phobl ifanc). Roedd cyfle hefyd gan bobl ifanc i drafod a 
datrys unrhyw gwynion gyda staff yng nghyfarfodydd y fforwm cymunedol.  

2.56 Roedd ffurflenni cwyno ac amlenni mynediad cyfrinachol ar gael yn y ddwy adain a byddai’r 
blwch cwynion yn cael ei wagio bob noson gan y rheolwr dyletswydd nos. Yn ddiweddar roedd 
yr uned wedi newid y cyfnod ar gyfer ymateb i gwynion i bum diwrnod gwaith ar gyfer cwynion 
cyntaf ac apelau. Roedd y cwynion y buom yn edrych arnynt yn ymwneud ag amrywiaeth o 
faterion, gan gynnwys bwyd ac arian pobl ifanc. Os oedd y clerc cwynion yn teimlo y dylai’r 
mater gael ei ddatrys gan aelod staff yn hytrach na’i drafod yn ffurfiol, byddai’n cael ei 
gyfeirio’n ôl at staff yr uned i’w drafod â’r person ifanc. 

2.57 Ymatebwyd i 96% o gwynion o fewn y cyfnod penodedig  ac roedd ansawdd yr ymatebion yn 
dda. Byddai’r ymatebydd yn cyfeirio at y person ifanc yn ôl ei deitl a’i gyfenw ac, os oedd yr 
uned ar fai (tair o’r cwynion), byddai ymddiheuriad yn cael ei roi a ffordd o’i datrys yn cael ei 
chynnig ynghyd ag amserlen ar gyfer ei chwblhau.  
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2.58 Cafwyd dwy gŵyn yn erbyn staff a oedd wedi’u trafod gan reolwyr gweithredol. Mewn un achos 
cynhaliwyd cyfarfod rhwng y person ifanc a’r aelod staff a oedd yn gysylltiedig ac roedd y 
mater wedi’i ddatrys yn gyfeillgar. Cawsom wybod gan bobl ifanc y buom yn siarad â hwy nad 
oeddent erioed wedi’u cymell i beidio â gwneud cwyn a’u bod yn gwybod am y weithdrefn 
apelio  a sut i gael cymorth i’w defnyddio. Ni chafwyd unrhyw apeliadau yn erbyn y 
penderfyniad yn y cwynion yr oeddem wedi edrych arnynt. 

2.59 Er mwyn sicrhau ansawdd y gweithdrefnau byddai uwch reolwr yn samplu nifer o gwynion i 
wirio ansawdd ac amseroldeb yr ymatebion. Roedd cwynion yn cael eu dadansoddi i ganfod 
tueddiadau ond, gan fod nifer y cwynion a gyflwynwyd yn fach, nid oedd unrhyw dueddiadau 
wedi dod i’r golwg. 

 

Hawliau cyfreithiol 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn cael cymorth gan staff y sefydliad i arfer eu hawliau cyfreithiol yn 
ddirwystr.  

2.60 Roedd pobl ifanc yn ymwybodol o’u hawliau cyfreithiol. Roedd gweithwyr achosion a’r 
gweithiwr remand yn sicrhau bod pobl ifanc yn cael mynediad digonol at eu cynghorwyr 
cyfreithiol. Roedd gwasanaeth da ar gyfer pobl ifanc ar remand a rhoddid cymorth cyfreithiol i 
bobl ifanc a oedd wedi gwneud cais am fechnïaeth. Roedd rheolaeth dda ar y broses ar gyfer 
gwneud penderfyniadau ynghylch rhyddhau’n gynnar neu’n hwyr ar gyfer pobl ifanc sy’n 
cwblhau gorchmynion cadw a hyfforddi.  

2.61 Byddai hawliau cyfreithiol yn cael eu hegluro i bobl ifanc yn y rhaglen gynefino ac roedd posteri 
yn yr unedau i ategu’r wybodaeth hon. Roedd pobl ifanc yn glir bod hawl ganddynt i gael 
cyngor cyfreithiol ac, er nad oedd unrhyw swyddogion hawliau cyfreithiol hyfforddedig, roedd 
ganddynt fynediad da at eu cynghorwyr cyfreithiol, a hynny wedi’i hwyluso fel arfer gan eu 
gweithiwr achosion neu’r gweithiwr remand.  

2.62 Roedd y cyfleusterau ymweld ar gyfer cynghorwyr cyfreithiol yn breifat fel yr oedd yn briodol ac 
nid oedd staff yn agor llythyrau cyfreithiol. Dywedodd pobl ifanc fod staff yn barod i ddarllen 
dogfennau cyfreithiol iddynt, os gofynnid iddynt. Roedd cyswllt am ddim dros y ffôn â 
chynghorwyr cyfreithiol yn cael ei hwyluso yn ystod y dydd. 

2.63 Byddai pobl ifanc ar remand yn cael eu gweld yn fuan gan y gweithiwr remand, ac roedd 
ceisiadau am fechnïaeth yn cael eu hystyried cyn gynted ag yr oedd modd. Byddai cyfarfodydd 
â gweithwyr o wasanaethau allanol i droseddwyr ifanc i ddatblygu pecynnau mechnïaeth yn 
cael eu trefnu’n effeithiol a chadarnhaodd pobl ifanc eu bod yn cael pob cyfle i wneud cais am 
fechnïaeth. Roedd cynllun rheoli remand cynhwysfawr ar gyfer yr holl bobl ifanc a oedd wedi’u 
remandio ac roeddent yn cael yr un mynediad at weithgareddau’r gyfundrefn â phobl ifanc a 
oedd wedi cael dedfryd. Byddai gweithwyr achosion yn sicrhau bod pobl ifanc a oedd wedi’u 
dedfrydu’n cael cyfle i apelio yn erbyn eu dedfryd ac roedd pobl ifanc a oedd wedi’u galw’n ôl 
yn gallu cael cyngor cyfreithiol priodol.  

2.64 Roedd pobl ifanc yn cael mynediad at gynghorwyr cyfreithiol, a fyddai’n cyfleu eu hanghenion i 
awdurdodau lleol pan nad oedd trefniadau llety’n cael eu cwblhau’n foddhaol.  
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2.65 Byddai trefniadau ar gyfer rhyddhau’n gynnar a hwyr i’r rheini sy’n destun gorchmynion cadw a 
hyfforddi yn cael eu hegluro ac roedd pobl ifanc yn deall y broses penderfynu, a oedd yn 
cynnwys yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau. Roedd dull amlddisgyblaethol o weithredu, 
a oedd yn cynnwys y gwasanaeth troseddau ieuenctid cymunedol a’r person ifanc, ar gyfer 
gwneud argymhellion ynghylch rhyddhau. Roedd gweithwyr achosion yn gyfarwydd â’r 
weithdrefn ar gyfer argymell rhyddhau pobl ifanc ar amodau trwydded os oeddent wedi cael 
dedfryd hir.  

 

Gwasanaethau iechyd 
 

Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn cael gofal gan wasanaeth iechyd sy’n asesu ac yn diwallu eu 
hanghenion iechyd yn y ddalfa ac yn hyrwyddo parhad gofal iechyd a chymdeithasol ar ôl eu 
rhyddhau. Mae safon y gwasanaeth iechyd a ddarperir yn cyfateb i’r hyn y byddai plant a phobl 
ifanc yn disgwyl ei gael mewn mannau eraill yn y gymuned.  

2.66 Mynegwyd barn gadarnhaol gan bobl ifanc am wasanaethau gofal iechyd. Roedd y trefniadau 
llywodraethu’n gadarn. Roedd gofal sylfaenol ac eilaidd yn cael eu darparu’n dda ac roedd 
pobl ifanc yn gallu gweld nyrsys a meddygon heb ormod o oedi. Roedd pobl ifanc yn cael 
defnyddio gwasanaeth fferylliaeth priodol ac roeddent yn cael cyfle i weld deintydd. Nid oedd y 
lle ar gyfer pobl ifanc sy’n gleifion mewnol yn ddelfrydol. Roedd gofal iechyd meddwl yn dda 
ond nid oedd darpariaeth o seicoleg glinigol na therapi iaith a lleferydd.  

Trefniadau llywodraethu 

2.67 Roedd pobl ifanc y buom yn siarad â hwy’n fodlon at ei gilydd ar ofal iechyd, er bod 47% 
ohonynt wedi dweud yn ein harolwg fod yr ansawdd cyffredinol wedi gostwng yn y flwyddyn 
ddiwethaf yn erbyn y cymharydd o 70%. 

2.68 Y comisiynydd gwasanaethau oedd G4S a’r darparwr oedd G4S medical services. Roedd 
Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi paratoi dadansoddiad cynhwysfawr o anghenion iechyd yn 
2009-10 ac roedd adolygiad o’r dadansoddiad hwnnw wedi dechrau. Roedd y cynllun datblygu 
iechyd, a oedd wedi’i seilio ar y dadansoddiad, yn cael ei roi ar waith dan oruchwyliaeth y 
bwrdd partneriaeth a oedd yn gweithredu’n effeithiol. Byddai staff gofal iechyd yn bresennol 
yng nghyfarfodydd dyddiol y tîm amlddisgyblaethol yn yr uned pobl ifanc ac yng nghyfarfodydd 
rheolaidd yr adeiniau lle y gallai pobl ifanc godi materion gofal iechyd. 

2.69 Roedd y trefniadau llywodraethu clinigol yn gadarn. Roedd cymysgedd da o sgiliau ymysg yr 
aelodau staff – rhai gweinyddol, gofal sylfaenol, iechyd meddwl ac anabledd dysgu. Roedd 
dwy nyrs gofrestredig yn sefydliad Parc bob amser. Roedd systemau effeithlon ar waith ar 
gyfer gwirio cymwysterau, rhybuddio am hyfforddiant a goruchwylio clinigol. Roedd yr 
hyfforddiant gorfodol yn cynnwys diogelu ac amddiffyn plant. 

2.70 Byddai cofnodion clinigol yn destun archwiliad clinigol rheolaidd. Roedd polisi cynhwysfawr ar 
atal clefydau trosglwyddadwy ac roedd cytundeb ar rannu gwybodaeth ag asiantaethau eraill. 

2.71 Roedd y ganolfan iechyd ar ddau lawr, ac roedd wedi’i threfnu’n weddol dda ac at safon dda. 
Roedd ansawdd yr ystafelloedd triniaeth yn adeiniau E ac G yn amrywiol ac nid oedd yr un 
ohonynt yn cyrraedd y safonau ar gyfer rheoli heintiau. Roedd gwaith adeiladu wedi dechrau ar 
ystafell glinigol yn adain E a fyddai’n cydymffurfio â safonau rheoli heintiau. Byddai archwiliad 
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rheolaidd o safonau rheoli heintiau a chymerid camau i sicrhau cydymffurfiaeth. Roedd offer 
adfywio ar gael a oedd yn cynnwys diffibrilwyr allanol awtomatig, cyflenwad ocsigen ac 
eitemau i drin pibellau gwynt. Roedd y cyfarpar mewn lle strategol ac roedd yn cael ei wirio’n 
rheolaidd. Roedd clinigwyr wedi’u hyfforddi i’w ddefnyddio.  

2.72 Roedd yr aelodau staff mewn gwisg swyddogol ac roedd yn hawdd eu hadnabod. Gwelsom 
fod perthnasoedd cadarnhaol rhwng clinigwyr a chleifion. Byddai pobl ifanc yn cael 
gwybodaeth am wasanaethau iechyd yn ystod y broses sgrinio iechyd ddechreuol. Roedd y 
deunydd yn ysgrifenedig ac nid oedd yn hwylus i’r rheini sydd ag anawsterau darllen.  

2.73 Dim ond un gŵyn ffurfiol a gafwyd am ofal iechyd yn y tri mis cyn ein harolygiad; roedd yr 
ymateb ysgrifenedig yn glir ac yn hawdd ei ddarllen. Roedd pobl ifanc y buom yn siarad â 
nhw’n gwybod sut i wneud sylwadau neu gwynion ysgrifenedig am ofal, er ei bod yn well 
ganddynt fynd â hwy at y nyrsys yn yr adeiniau i gael sylw.  

2.74 Roedd grŵp hybu iechyd gweithgar o dan gadeiryddiaeth y dirprwy gyfarwyddwr. Byddai 
cynrychiolwyr y tîm iechyd yn bresennol yng nghyfarfodydd y grŵp ac roedd y tîm gofal iechyd 
yn cymryd rhan mewn rhaglen fisol o weithgareddau a digwyddiadau. Roedd rhaglenni 
effeithiol a phriodol o ran oed ar gyfer sgrinio ac atal clefydau. Roedd rhaglenni imiwneiddio a 
brechu’n adlewyrchu ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol yng Nghymru ac yn cynnwys MMR (y 
frech goch, clwy’r pennau a rwbela) a meningitis C. Ar adeg ein harolygiad roedd y prif sylw ar 
feirysau a gludir yn y gwaed sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau, gan gynnwys 
hepatitis B ac C. Byddai arbenigwr ar feirysau a gludir yn y gwaed yn cynnal clinigau i gleifion 
ifanc bob wythnos. Roedd mesurau diogelu ataliol yn cael eu hysbysebu yn yr adeiniau ac 
roeddent ar gael i bobl ifanc ynghyd â chyngor perthnasol.  

Pwynt cadw tŷ 

2.75 Dylid cyflwyno arweiniad darluniadol i ofal iechyd cyn gynted â phosibl. 

Darparu gofal (iechyd corfforol) 

2.76 Roedd pobl ifanc yn mynd drwy broses gynhwysfawr gychwynnol ar gyfer sgrinio iechyd ac yn 
cael asesiad iechyd eilaidd a oedd yn cynnwys apwyntiad â meddyg teulu. Os oedd yn 
ymddangos bod problemau iechyd difrifol, anawsterau/anableddau dysgu, namau synhwyraidd 
neu gorfforol, byddai cynllun byw â chymorth yn cael ei baratoi. Byddai’r cynllun yn cael ei 
drosglwyddo i swyddogion yn yr adeiniau a byddai’n destun adolygiad amlddisgyblaethol ar ôl 
saith diwrnod. 

2.77 Byddai pobl ifanc yn cael gweld nyrsys penodedig yn yr adeiniau ar unwaith bron. Roedd 
nyrsys yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio algorithmau brysbennu ar adeg ein harolygiad. Am 
hyd at awr ar ôl 9am roedd y ganolfan iechyd yn cael ei neilltuo ar gyfer clinigau i gleifion ifanc; 
ni fyddai unrhyw garcharorion sy’n oedolion yn bresennol yn ystod y cyfnod hwn a byddai 
aelodau staff gyda’r cleifion ifanc drwy’r amser. Cafwyd bod cleifion ifanc yn cael mynd yn syth 
i apwyntiadau. Anaml y byddent yn colli apwyntiadau. Roedd amrywiaeth eang o glinigau gofal 
sylfaenol o dan arweiniad nyrsys a meddygon teulu, yn ogystal â chlinigau arbenigol fel rhai ar 
gyfer ffisiotherapi ac optometreg. Roedd nyrsys practis yn arbenigo ar ofal am gyflyrau 
hirdymor fel diabetes ac epilepsi. Byddai practis St James yn darparu gwasanaeth meddygon 
teulu y tu allan i oriau arferol a dywedodd nyrsys y byddai meddygon teulu’n galw ar 
benwythnosau, i bwytho clwyfau er enghraifft.  
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Arfer da 

2.78 Roedd y defnydd o gynlluniau byw â chymorth yn ffordd o sicrhau na fyddai anableddau a 
phroblemau iechyd posibl yn cael eu methu yn ystod cyfnod cynefino’r person ifanc yn 
sefydliad Parc.  

Gofal cleifion mewnol 

2.79 Roedd dau wely gofal iechyd yn adain U – adain ar gyfer oedolion – o fewn ystafell diysgogi y 
tu ôl i ddrws a oedd wedi’i gloi oddi ar y prif fan cymdeithasu. Nid oedd y gwelyau’n rhan o’r 
ddarpariaeth ardystiedig arferol a dim ond tair gwaith yr oeddent wedi’u defnyddio yn y tair 
blynedd diwethaf. Pan oedd y gwelyau’n cael eu defnyddio, byddai swyddog mewn gwisg 
swyddogol a nyrs wedi’u lleoli yn yr ystafell gyda’r claf. Roedd y gwelyau wedi’u defnyddio i 
arsylwi’n fanwl ar gleifion am hyd at 48 awr. Roedd yr opsiynau o ran therapi’n gyfyngedig  
oherwydd lleoliad y gwelyau a chyfyngiadau’r amgylchedd. Er nad oedd y trefniadau ar gyfer 
pobl sy’n gleifion mewnol yn ddelfrydol, at ei gilydd roeddent yn adnodd defnyddiol ar yr 
ychydig adegau pan oedd angen amdanynt. 

Gofal eilaidd 

2.80 Roedd mynediad da at apwyntiadau gofal eilaidd ar gyfer cleifion ifanc. Byddai’r amseroedd 
aros yn cael eu monitro ac roeddent yn gyson â’r rhai yn y gymuned leol.  

Fferylliaeth 

2.81 Nid oedd cleifion yn dod i gysylltiad uniongyrchol â’r fferyllydd na thechnegwyr fferylliaeth, er y 
gallent wneud cais am apwyntiad i weld y fferyllydd. Nid oedd unrhyw glinigau dan arweiniad 
fferyllwyr nac adolygiadau o’r defnydd o feddyginiaethau. Roedd ffynonellau cyfeirio cyfoes ar 
gael gan gynnwys Llyfr Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain ar gyfer Plant. Roedd y 
presgripsiynu’n briodol ar gyfer y grŵp oedran. Byddai cleifion yn cael gwybodaeth 
ysgrifenedig am eu meddyginiaethau.  

2.82 Roedd pobl ifanc yn gallu cael meddyginiaethau y tu allan i oriau arferol. Roedd nyrs nos ar 
gael i roi meddyginiaethau nos. Roedd nifer da o gyfarwyddiadau grŵp cleifion ar waith ond nid 
oedd meddyginiaethau a oedd wedi’u cyflenwi o dan gyfarwyddiadau grŵp cleifion wedi’u 
cofnodi bob tro ar siart presgripsiynau’r claf. Hefyd, os oedd y meddyginiaethau hyn yn cael eu 
cyflenwi i glaf a oedd heb siart presgripsiynau, roedd polisi ar gyfer hysbysu’r fferyllfa am 
hynny. Fodd bynnag, nid oedd hyn yn digwydd mewn gwirionedd. Nid oedd y cyfarwyddyd 
grŵp cleifion ar gyfer aspirin yn datgan na ddylid ei roi i rai dan 16 oed heb gael argymhelliad 
gan feddyg. Nid oedd blychau cloadwy gan gleifion a oedd yn rhannu cell lle y gallent storio 
eitemau a oedd yn eu meddiant.  

Argymhellion 

2.83 Bod y fferyllydd a thechnegwyr fferylliaeth yn cael cymorth i ddatblygu gwasanaethau 
fferylliaeth fel clinigau dan arweiniad fferyllwyr ac adolygiadau o’r defnydd o 
feddyginiaethau. 

2.84 Bod blychau cloadwy’n cael eu darparu mewn celloedd a rennir i storio 
meddyginiaethau sydd yn eu meddiant. 
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Pwyntiau cadw tŷ 

2.85 Dylid cadw cofnodion clir y gellir eu hadalw o’r gwiriadau ar ddyddiadau yn y fferyllfa.  

2.86 Dylid cofnodi meddyginiaethau a gyflenwir drwy gyfarwyddiadau grŵp cleifion ar siart 
presgripsiynau’r claf. 

2.87 Dylid datgan yn glir yn y cyfarwyddyd grŵp cleifion ar gyfer aspirin na ddylai aspirin gael ei roi i 
rai dan 16 oed heb argymhelliad gan feddyg. 

Deintyddiaeth 

2.88 Byddai’r holl bobl ifanc yn cael eu rhestru ar gyfer sgrinio deintyddol wrth gyrraedd sefydliad 
Parc a byddai’r apwyntiad o fewn saith diwrnod. Roedd triniaethau o bob math ar gael yn 
ogystal â chyngor gan nyrsys a therapyddion ar hylendid y geg. Byddai pobl ifanc yn cael 
blaenoriaeth ar gyfer apwyntiadau dilynol felly roedd yr amseroedd aros yn fyr. Gan fod y 
nyrsys yn yr adeiniau’n sicrhau bod y rhan fwyaf o bobl ifanc yn cadw eu hapwyntiadau, roedd 
lefel y presenoldeb yn uchel. Roedd gwasanaeth deintyddol brys ar gael ond anaml yr oedd yn 
cael ei ddefnyddio. Roedd y ddeintyddfa o safon uchel, er bod angen delio â dyluniad y tapiau 
ar y sinc yn yr ystafell ddihalogi.  

Argymhelliad 

2.89 Bod gosodiadau yn ystafell ddihalogi’r ddeintyddfa yn cydymffurfio â safonau ar gyfer 
rheoli heintiau. 

Darparu gofal (iechyd meddwl) 

2.90 Roedd tua un rhan o dair o’r staff mewn gwisg swyddogol yn sefydliad Parc wedi’u hyfforddi i 
fod yn ymwybodol o iechyd meddwl. Roedd y broses o ddatblygu rhaglen hyfforddi newydd a 
oedd yn ymwneud yn fwy penodol ag anghenion pobl ifanc yn agos at ei chwblhau.  

2.91 Yn ein harolwg, dywedodd 9% o bobl ifanc eu bod yn credu bod ganddynt broblemau 
emosiynol neu iechyd meddwl o’i gymharu â’r ffigur cenedlaethol o 27%. Byddai pobl ifanc yn 
cael eu sgrinio am iechyd meddwl ac anableddau dysgu wrth eu derbyn ac yn ystod y rhaglen 
gynefino. Roedd nyrsys iechyd meddwl ac anableddau dysgu yn yr adeiniau a gallai pobl ifanc 
eu gweld drwy eu hatgyfeirio eu hunain neu ar gais swyddogion. Roedd sylw un i un ar gael i’r 
rheini a oedd ag angen cymorth; roedd y therapïau’n canolbwyntio ar atebion; roedd dulliau 
gwybyddol ar gael; roedd cwnsela ar gael i rai mewn profedigaeth drwy’r gaplaniaeth. Roedd 
amrywiaeth o ddeunyddiau hunangymorth a chymorth dan arweiniad i’w defnyddio gyda 
chleifion ifanc, gan gynnwys esboniadau ar ffurf llyfrau comic lliwgar o gyflyrau fel ADHD 
(anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd). 

2.92 Byddai cleifion a oedd â phroblemau mwy cymhleth yn cael eu hatgyfeirio i’r gwasanaethau 
iechyd meddwl plant a’r glasoed (CAMHS). Roedd ymgynghorydd CAMHS a nyrs yn darparu 
asesiadau a chyngor am driniaeth. Byddent yn cydgysylltu â’r nyrsys yn yr adeiniau drwy 
gyfarfod wythnosol, drwy SystmOne a thros y ffôn. Nid oedd gwasanaeth seicoleg glinigol na 
therapi iaith a lleferydd ar gael. 

2.93 Roedd pobl ifanc a oedd â salwch meddwl difrifol cynnar yn cael eu hatgyfeirio gan CAMHS at 
wasanaeth ymgynghori a thrin fforensig y glasoed. Roedd y gwasanaeth hwn yn ymatebol 
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iawn ac yn gyfrwng i ddarparu mynediad at welyau diogel allanol yn y gwasanaeth iechyd. Nid 
oedd gwelyau diogel ar gael yn y gwasanaeth iechyd yn lleol ac roedd gofynion comisiynu 
ychwanegol ar gyfer mynediad. Er hynny, yn y flwyddyn ddiwethaf roedd y rhan fwyaf o bobl 
ifanc a oedd ag angen gwely wedi cael eu trosglwyddo o fewn saith diwrnod, a’r cyfan ohonynt 
o fewn pythefnos.  

Argymhelliad 

2.94 Bod pobl ifanc yn cael mynediad at therapi seicoleg glinigol a therapi iaith a lleferydd yn 
ôl eu hangen clinigol. 

Arfer da 

2.95 Roedd y cyfnod trosglwyddo rhwng yr asesiad gan wasanaeth ymgynghori a thrin fforensig y 
glasoed a derbyn y claf i wely diogel yn y gwasanaeth iechyd yn eithriadol o fyr. 

 

Arlwyo 
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod plant a phobl ifanc yn cael cynnig prydau bwyd amrywiol i gwrdd â’u hanghenion penodol a 
bod bwyd yn cael ei baratoi a’i weini’n unol â gofynion crefyddol a diwylliannol ac yn unol â 
rheoliadau cyfredol ar ddiogelwch bwyd a hylendid. 

2.96 Nid oedd pobl ifanc yn hoffi’r bwyd. Roedd dewisiadau ar y fwydlen ar gyfer pob math o ddeiet, 
ond nid oedd wedi’i goruchwylio gan ddeietegydd neu faethegydd. Roedd y gegin yn lân ac 
roedd y bwyd wedi’i storio a’i baratoi’n briodol, ond roedd wedi’i goginio o leiaf awr cyn 
dechrau’r amseroedd bwyd ac roedd wedi’i weini weithiau o dan y tymheredd gofynnol. 

2.97 Roedd y fwydlen wedi’i seilio ar gylch pedair wythnos a chyllideb o £2.30 y pen y diwrnod. 
Roedd yn cynnig pum dewis bob dydd ar gyfer cinio a swper ar gyfer pob math o ddeiet, ac yn 
cynnwys dewisiadau o ffrwythau a llysiau.  

2.98 Cwynai pobl ifanc am bob agwedd ar arlwyo ac yn ein harolwg dim ond 6% a ddywedodd fod y 
bwyd yn dda o’i gymharu â ffigur cenedlaethol o 19%.  

2.99 Roedd ansawdd y samplau bwyd a gawsom yn dda at ei gilydd, ond roedd rhai eitemau’n 
llugoer, rhai o’r dognau’n fach, ac roedd dewis undonog o datws, reis neu basta gyda’r rhan 
fwyaf o brydau gyda’r hwyr. Nid oedd y fwydlen wedi’i goruchwylio gan 
ddeietegydd/maethegydd. Nid oedd tegell neu fflasg gan bobl ifanc i wneud diod boeth pan 
oeddent dan glo.  

2.100 Roedd y rhan fwyaf o brydau bwyd yn cael eu darparu gan gyflenwyr allanol a’u haildwymo; 
ychydig ohonynt a oedd yn cael eu coginio yn y fan a’r lle. Roedd bwyd wedi’i storio a’i 
baratoi’n briodol ac roedd y gegin yn lân ac wedi’i rheoli’n dda. Byddai prydau bwyd yn cael eu 
cludo ar drolïau poeth mewn fan i’r uned pobl ifanc hyd at awr cyn eu gweini. Roedd bwyd yn 
cael ei weini o gypyrddau arlwyo symudol. Roedd y rhain o safon is na’r cypyrddau arlwyo ar 
safle’r oedolion a oedd yn cynnwys gradell a pheiriannau ffrio dwfn, fel bod rhai bwydydd 
wedi’u coginio’n ffres nad oeddent ar gael i bobl ifanc. 
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2.101 Byddai pobl ifanc a oedd yn cael meddyginiaeth i drin ADHD, a oedd yn lleihau awydd bwyd, 
yn cael pecyn o frechdanau gyda ffrwyth a bisgedi bob nos i’w bwyta pan fyddent dan glo. 

2.102 Nid oedd llyfrau i wneud sylwadau am fwyd ond byddai staff arlwyo’n dod i gyfarfodydd fforwm 
y bobl ifanc yn aml. Er hynny, roedd cofnodion wedi’u gwneud am gwynion ynghylch bwyd oer 
mor bell yn ôl â Mai 2011 heb fod unrhyw welliant amlwg yn y cyfamser. Roedd arolygon bwyd 
yn cael eu cynnal ar gyfer y carchar cyfan ond nid ar gyfer pobl ifanc yn benodol. 

2.103 Roedd disgwyl i bob uned gadw log arlwyo wythnosol i gofnodi tymheredd oergelloedd a 
bwydydd bob dydd. Roedd cofnodion mewn logiau’n dangos bod nifer o eitemau ‘wrth 
gyrraedd’ a chyn eu harlwyo ar dymheredd is o lawer na’r 63 gradd sy’n ofynnol ar gyfer gweini 
bwyd, gan gynnwys tymereddau o 36.8 a 42.4 gradd. Nid oedd rheolwyr yn goruchwylio 
tymereddau ac nid oedd eitemau bwyd wedi’u dychwelyd i’r gegin. 

Argymhellion 

2.104 Bod bwydlenni’n cael eu cynllunio drwy ymgynghori â deietegydd/maethegydd. 

2.105 Bod cyfarpar arlwyo yn yr unedau’n cyfateb i’r cyfleusterau yn adeiniau’r oedolion. 

2.106 Bod bwyd yn cael ei weini ar y tymheredd cywir, a bod tymereddau’n cael eu cofnodi ar 
adeg gweini bwyd ac yn cael eu monitro’n effeithiol gan reolwyr. 

Pwynt cadw tŷ 

2.107 Dylai pobl ifanc allu gwneud diod boeth ar ôl cloi’r drysau gyda’r hwyr. 

Arfer da 

2.108 Drwy ddarparu pecyn bwyd i ddynion ifanc a oedd yn cael meddyginiaeth am ADHD roedd 
modd sicrhau bod ganddynt rywbeth i’w fwyta os oedd arnynt eisiau bwyd ar ôl cloi’r drysau 
gyda’r hwyr.  

 

Prynu 
 

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

2.109 Roedd pobl ifanc yn fodlon at ei gilydd ar siop y carchar. Os oedd pobl ifanc yn cyrraedd heb 
arian, roedd yn bosibl y byddent yn disgwyl nifer o ddiwrnodau am gyflenwi eu harcheb gyntaf 
ac ni chafwyd ymgynghori â phobl ifanc ynghylch y rhestr brynu. Roedd y tâl gweinyddu o 50c 
am archebu drwy gatalogau’n annerbyniol. 

2.110 Roedd y siop yn cael ei rheoli’n fewnol gan G4S ac roedd yr eitemau a brynwyd bob wythnos 
yn cael eu danfon mewn bagiau clir wedi’u selio. Yn ein harolwg, dywedodd 62% o bobl ifanc 
fod y siop yn gwerthu amrywiaeth ddigonol o nwyddau o’i gymharu â ffigur cenedlaethol o 
43%. Byddai pobl ifanc a oedd yn cyrraedd ac arian ganddynt yn gallu cyflwyno archebion brys 



Yr Uned Pobl Ifanc yn STI a Charchar EM Parc 

 
47

ond os byddai pobl ifanc yn cyrraedd heb arian, roedd yn bosibl y byddent yn gorfod disgwyl 
mwy nag wythnos am gyflenwi eu harcheb gyntaf: roedd hyn yn dibynnu ar ba ddydd o’r 
wythnos yr oeddent yn cyrraedd. 

2.111 Nid oedd rhestr y ffreutur wedi’i hysbysebu’n dda ac nid oedd pobl ifanc yn ymwybodol ym 
mhob achos o’r eitemau y gallent eu prynu.  

2.112 Nid oedd unrhyw arolwg wedi’i gynnal i ganfod barn pobl ifanc am y rhestr prynu ac ni fyddai 
staff prynu yn dod i gyfarfodydd y fforwm.  

2.113 Gallai pobl ifanc archebu papurau newydd a chylchgronau a gallent siopa drwy nifer o 
gatalogau, er bod tâl gweinyddu o 50c yn cael ei godi am bob archeb.  

Argymhellion 

2.114 Bod pobl ifanc sy’n cyrraedd heb arian preifat yn cael cynnig blaendal o hyd at un 
wythnos o dâl i brynu eitemau, gan drefnu i’w ad-dalu’n raddol dros amser. 

2.115 Na chodir tâl gweinyddu ar bobl ifanc am archebion drwy gatalogau. 

Pwyntiau cadw tŷ 

2.116 Dylai staff prynu gael eu cynrychioli mewn fforymau ymgynghori. 

2.117 Dylid hysbysebu’r rhestr prynu mewn lle amlwg yn y ddwy adain. 
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Adran 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, yn cymryd rhan 
mewn gweithgareddau fel addysg, hamdden a diddordebau diwylliannol, saith diwrnod yr 
wythnos.  

3.1 Roedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn cael amser digonol heb eu cadw dan glo bob dydd o’r 
wythnos. Yn ystod ein gwiriadau o’r gofrestr ychydig o bobl ifanc a oedd yn aros yn yr 
adeiniau. Nid oedd unrhyw ddiddymiadau yn y gyfundrefn. Roedd pobl ifanc y buom yn siarad 
â hwy yn ystod amser cymdeithasu’n cwyno eu bod yn diflasu, yn enwedig yn adain E. 

3.2 Byddai’r rhan fwyaf o bobl ifanc yn cael 10 awr heb eu cadw dan glo bob dydd o’r wythnos. 
Roedd pobl ifanc ar y lefel isaf yn y cynllun gwobrwyon a sancsiynau yn cael 11 awr heb eu 
cadw dan glo ac roedd y rheini ar y lefel platinwm, sef yr uchaf, yn cael 12.5 awr heb eu cadw 
dan glo. Yn ystod y penwythnos roeddent yn cael ychydig llai nag 11 awr heb eu cadw dan glo 
ar gyfartaledd. Roedd y nifer bach o bobl ifanc a oedd wedi’u cadw ar wahân a cholli’r hawl i 
gymdeithasu ac i addysg ystafell ddosbarth yn cael cyn lleied â 75 munud heb eu cadw dan 
glo ac yn ystod yr arolygiad roedd pedwar person ifanc yn y categori hwn (gweler hefyd yr 
adran ar reoli ymddygiad).  

3.3 Yn ystod y gwiriadau o’r gofrestr a wnaethom yn ystod yr arolygiad, ychydig o bobl ifanc a 
oedd yn aros yn yr adeiniau. Nid oedd unrhyw ddiddymiadau yn y gyfundrefn. Yn ein harolwg, 
dywedodd 94% o bobl ifanc eu bod yn cael cymdeithasu fel arfer ac yn mynd allan i ymarfer 
bob dydd o’i gymharu â ffigurau cenedlaethol o 72% a 44%.  

3.4 Roedd yr awyrgylch wrth gymdeithasu’n hamddenol a byddai staff yn ymwneud â phobl ifanc 
drwy weithgareddau a sgyrsiau cyffredinol, gan helpu i greu amgylchedd diogel. Roedd staff yn 
ymwybodol o bobl ifanc a oedd yn agored i niwed ac yn cadw golwg arnynt heb ymyrryd. 
Roedd pobl ifanc a oedd â hawl i gymdeithasu gyda’r hwyr yn cael eu hannog i adael eu 
celloedd a chymysgu â’u cyfoedion. Byddid yn ymchwilio i unrhyw amharodrwydd i ymgysylltu 
ar ran pobl ifanc i sicrhau nad bwlio oedd yr achos.  

3.5 Roedd cyfleusterau tennis bwrdd a phêl-droed bwrdd yn y ddwy adain ac roedd consôl gemau 
yn adain G hefyd. Roedd gemau bwrdd ar gael ond ni welsom y rhain yn cael eu defnyddio. 
Roedd pobl ifanc y buom yn siarad â hwy yn ystod amser cymdeithasu, yn enwedig yn adain 
E, yn cwyno eu bod yn diflasu ac yn eistedd mewn grwpiau ar y grisiau neu’n mynd i’w 
celloedd cyn diwedd yr amser cymdeithasu.  

3.6 Byddai pobl ifanc a oedd ar y lefel aur a lefelau uwch yn gallu mynd i’r ‘ystafell aur’ lle’r oedd 
set deledu fawr, soffas ac offer hamdden. Roedd pobl ifanc y buom yn siarad â hwy am yr 
ystafell yn gwerthfawrogi’r manteision hyn. 

3.7 Roedd yr iardiau ymarfer a oedd yn gysylltiedig â’r ddwy uned yn weddol fawr ac roedd offer 
campfa ynddynt ac ychydig o feinciau. Roedd y murluniau’n gwella’r amgylchedd. Byddai dillad 
addas yn cael eu darparu i bobl ifanc ar gyfer ymarfer mewn tywydd gwael. 
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Argymhelliad 

3.8 Bod pobl ifanc yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n caniatáu iddynt 
ddefnyddio eu hamser hamdden yn adeiladol. 

Pwynt cadw tŷ 

3.9 Dylid datgloi drysau’r bobl ifanc mewn pryd ar gyfer cymdeithasu.  
 

Addysg, dysgu a sgiliau 
 

Mae’r ddarpariaeth o addysg a safonau addysgol, yn ogystal â hyfforddiant galwedigaethol mewn 
sefydliadau troseddwyr ifanc i bobl ifanc, yn cael eu harolygu gan Estyn, drwy weithio o dan 
gyfarwyddyd cyffredinol Arolygiaeth Carchardai EM. Mae gwybodaeth yng nghanllawiau arolygu Estyn 
am ddull Estyn o arolygu addysg a hyfforddiant.  
 
Canlyniadau disgwyliedig: 
Bod yr holl blant a phobl ifanc yn cyfranogi’n dda o addysg, dysgu a sgiliau sy’n eu galluogi i 
ennill hyder a phrofi llwyddiant. Disgwylir llawer gan blant a phobl ifanc. Mae plant a phobl ifanc 
yn cael eu hannog a’u galluogi i wneud cynnydd yn eu dysgu a’u datblygiad personol a 
chymdeithasol er mwyn eu gwneud yn fwy cyflogadwy a’u helpu i fod yn ddysgwyr llwyddiannus 
ar ôl dychwelyd i’r gymuned ehangach. Mae’r addysg, dysgu a sgiliau o ansawdd uchel, maent 
yn cynnig her ddigonol i blant a phobl ifanc ac yn eu galluogi i ennill cymwysterau buddiol. 

3.10 Roedd rheolaeth strategol dda ar addysg, dysgu a sgiliau. Byddai data perthnasol yn cael eu 
casglu i adnabod anghenion, cynllunio darpariaeth a thracio cynnydd. Roedd y cwricwlwm yn 
gytbwys ac yn fwy eang na’r hyn a welsom o’r blaen. Cafwyd ymddygiad da yn y dosbarth gan 
mwyaf ac roedd pobl ifanc yn cymryd rhan yn dda pan gaent gyfleoedd i ddysgu. Roedd staff 
addysgu’n trin pobl ifanc â pharch ac roedd safon yr addysgu’n dda at ei gilydd. Roedd y 
presenoldeb yn y dosbarthiadau’n dda ond roedd prydlondeb gwael yn peri problemau. Roedd 
gwersi’n rhy hir. Roedd y lefelau cyrhaeddiad yn dda ac roedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn 
gwneud cynnydd yn eu dysgu. Roedd ychydig o gyfleoedd i gael profiad gwaith. Roedd y 
llyfrgell wedi cael ei hyrwyddo ac roedd pobl ifanc yn gwneud defnydd da ohoni.  

3.11 Gwnaeth Estyn yr asesiadau canlynol am y ddarpariaeth ar gyfer dysgu a sgiliau a gwaith: 

Cyflawniadau pobl ifanc a oedd yn ymwneud â dysgu a sgiliau a gwaith:  Da 

Ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer dysgu a sgiliau a gwaith:   Da 

Arweinyddiaeth a rheolaeth ar ddysgu a sgiliau a gwaith:   Da 
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Rheoli addysg a dysgu a sgiliau 

3.12 Ers yr arolygiad diwethaf, roedd y strwythur rheoli yn adran addysg yr uned wedi’i gryfhau drwy 
gynnwys dwy swydd ychwanegol: cydgysylltydd datblygu a chydgysylltydd cynhwysiant. 

3.13 Roedd yr holl athrawon yn glir ynghylch amgylchiadau unigol ac anghenion dysgu pob un o’r 
bobl ifanc. Roedd cyfathrebu da o fewn yr uned, a byddai athrawon yn cwrdd bob dydd i rannu 
gwybodaeth am bobl ifanc a’u cynnydd. Roedd cronfa ddata ddefnyddiol wedi’i datblygu a 
oedd yn galluogi athrawon i fonitro’r cynnydd yr oedd pobl ifanc yn ei wneud tuag at eu 
targedau dysgu. Roedd hyn yn helpu athrawon i gynllunio cymorth yn effeithiol.  

3.14 Byddai’r uned yn ei meincnodi ei hun yn rheolaidd yn erbyn yr awdurdod lleol a’r sefydliad 
addysg bellach lleol ac roedd yn deall yn glir beth oedd lefel ei pherfformiad yn y cyd-destun 
addysg lleol a chenedlaethol. 

3.15 Roedd partneriaethau addysg effeithiol â Rathbone, sefydliad ieuenctid yn y sector gwirfoddol 
a oedd yn darparu sgiliau cyflogadwyedd, a hefyd â’r Rhwydwaith Dysgu 14-19 lleol. Byddai 
rheolwyr o’r carchar yn mynd i gyfarfodydd partneriaeth ac yn cymryd rhan mewn hyfforddiant 
ar y cyd. 

3.16 Byddai rheolwyr yn arsylwi’n rheolaidd ar berfformiad staff, fel eu bod yn gallu pennu a diwallu 
anghenion y staff am hyfforddiant a datblygiad. Yn gyffredinol, roedd athrawon yn dangos 
sgiliau addysgu da.  

Darparu gweithgareddau 

3.17 Roedd y gweithdrefnau cynefino cyffredinol yn effeithiol ac roedd sgiliau sylfaenol yr holl bobl 
ifanc yn cael eu hasesu’n systematig yn ystod y broses hon. Byddai staff addysg yn 
gweithredu ar sail hyn drwy wneud diagnosis atodol o sgiliau sylfaenol fel y gallent sicrhau bod 
pobl ifanc yn cael lefelau cymorth priodol i ddatblygu eu sgiliau presennol.  

3.18 Byddai ymgynghori â phobl ifanc ynghylch y llwybrau dysgu yr oeddent am eu dilyn a byddai 
gweithgareddau addysgol yn cael eu pennu ar eu cyfer yn ddi-oed. Roedd pobl ifanc yn 
gwneud cynnydd da ar ddatblygu eu sgiliau sylfaenol mewn sesiynau llythrennedd a rhifedd. 
Fodd bynnag, roedd nifer bach o wersi a oedd heb fod yn ddigon ymestynnol i ennyn 
diddordeb dysgwyr a’u hysgogi’n briodol.  

3.19 Roedd cyfleoedd da i bobl ifanc ymwneud â thiwtoriaid drwy gyfrwng y Gymraeg. 

3.20 Roedd y cwricwlwm yn gytbwys ac yn ddigon eang. Roedd wedi gwella ers yr arolygiad 
diwethaf ac yn cynnig gwell cyfle i bobl ifanc ddysgu sgiliau academaidd a galwedigaethol. 
Roedd yr holl bobl ifanc mewn addysg yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau dinasyddiaeth lle 
y byddent yn dysgu am ddatblygu cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Roedd darpariaeth 
dda o bynciau i alluogi pobl ifanc i’w mynegi eu hunain ar lafar neu mewn ysgrifen a thrwy 
gerddoriaeth neu gelfyddyd. Os oedd angen, roedd cyfleoedd hefyd i ddysgwyr gymryd cyrsiau 
TGAU fel Saesneg, mathemateg a chymdeithaseg. Roedd hyn yn galluogi pobl ifanc i gwblhau 
cyrsiau yr oeddent yn eu dilyn cyn cael dedfryd.  

3.21 Byddai athrawon yn gwneud defnydd da o gynlluniau dysgu unigol i adolygu cynnydd pobl 
ifanc ym mhob pwnc. Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn annog pobl ifanc i wneud sylwadau am 
eu cyflawniadau a gosod targedau ac amcanion newydd ar gyfer sesiynau yn y dyfodol.  
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3.22 Roedd y rhan fwyaf o bobl ifanc yn ymddwyn yn dda yn y dosbarth ac yn cyfranogi’n dda 
mewn gweithgareddau. Byddai staff yn monitro ymddygiad yn dda, yn cofnodi safonau 
ymddygiad pobl ifanc unigol yn gyson ac yn defnyddio’r cofnodion hyn i adolygu cynnydd yn 
rheolaidd â phobl ifanc. 

Argymhelliad 

3.23 Bod yr holl wersi’n ddigon ymestynnol i ennyn diddordeb pobl ifanc a’u hysgogi.  

Ansawdd y ddarpariaeth 

3.24 Roedd perthnasoedd gweithio da rhwng staff a phobl ifanc ac roedd hyn o gymorth i ennyn 
diddordeb pobl ifanc mewn addysg. Yn ystod yr arolygiad, nid oedd yr un person ifanc wedi’i 
gau allan o addysg. 

3.25 Roedd bron pob un o’r bobl ifanc yn cymryd rhan mewn addysg. Os nad oedd person ifanc yn 
gallu dod i sesiynau, er enghraifft am fod staff o’r farn bod ei amgylchiadau’n achosi risg iddo 
ef ei hun neu i bobl ifanc eraill, byddai staff addysg yn mynd ato yn ei gell i ddarparu 
hyfforddiant ac aseiniadau i sicrhau na fyddai’n colli tir. Roedd y rhan fwyaf o wersi’n dechrau’n 
brydlon ac roedd presenoldeb da at ei gilydd. Er hynny, mewn nifer o wersi, byddai pobl ifanc 
yn cyrraedd hyd at 15 munud yn hwyr, ac roedd hyn yn amharu ar gynnydd gweddill y 
dosbarth. 

3.26 Roedd gwersi’n rhy hir, ac yn para hyd at 1¾ awr yr un. Byddai bron pob un o’r athrawon yn 
cymryd hyn i ystyriaeth drwy gyflwyno topigau newydd ar ôl cyfnod priodol neu newid 
gweithgareddau er mwyn cadw diddordeb pobl ifanc. 

3.27 At ei gilydd roedd safon yr addysgu’n dda. Ym mron pob un o’r gwersi, roedd athrawon wedi 
cynllunio’n dda ac wedi darparu ar gyfer holl anghenion dysgu’r bobl ifanc. Roeddent yn effro i 
newidiadau mewn amgylchiadau ac ymddygiad o fewn y grwpiau ac yn rhoi cynlluniau wrth 
gefn ar waith i’w helpu os oedd angen newid cyflymder neu dopigau’r wers.  

3.28 Yn y sesiynau a welsom, roedd pobl ifanc yn trin ei gilydd â pharch ac yn cynorthwyo ei gilydd 
yn dda mewn nifer o sesiynau. Byddai athrawon yn dal sylw ar faterion amrywiaeth mewn 
sesiynau ac roedd nifer o enghreifftiau o waith celfyddydol a deunyddiau arddangos a oedd yn 
hyrwyddo cydraddoldeb. Roedd digon o gyfleoedd i ddysgwyr gael dysgu am ddiwylliant, iaith 
ac economi Cymru. Er enghraifft, roedd nifer o arddangosfeydd a oedd yn hybu 
ymwybyddiaeth o hyn ac mewn dosbarthiadau coginio byddai’r tiwtor yn defnyddio cynhyrchion 
lleol, gan egluro i bobl ifanc ble’r oeddent wedi’u tyfu. Roedd ychydig o arddangosfeydd 
dwyieithog mewn dosbarthiadau ac roedd y mynediad i bobl ifanc at diwtoriaid sy’n siarad 
Cymraeg wedi gwella. 

Argymhellion 

3.29 Bod pobl ifanc yn cyrraedd yn brydlon ar gyfer yr holl wersi. 

3.30 Bod hyd y sesiynau ystafell ddosbarth yn cael eu haddasu yn ôl anghenion pobl ifanc.  
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Cyflawniadau addysgol a galwedigaethol 

3.31 Roedd y cyfraddau cyrhaeddiad yn dda at ei gilydd. Yn adroddiad yr uned ar ganlyniadau 
dysgwyr a gyhoeddwyd yn Awst 2011 nodwyd bod y cyfraddau cyrhaeddiad yn 98%. Roedd yr 
uned wedi meincnodi ei pherfformiad yn erbyn coleg lleol a sefydliad addysg gymunedol gan 
ddangos canlyniadau ffafriol. Roedd y rhan fwyaf o ddysgwyr yn gwneud cynnydd da neu dda 
iawn yn ystod dosbarthiadau. 

3.32 Roedd y rhan fwyaf o bobl ifanc (61%) wedi gwella eu sgiliau sylfaenol, gan symud ymlaen at 
waith a oedd o leiaf un lefel yn uwch o ran cyrhaeddiad (er enghraifft, o lefel mynediad 2 i lefel 
mynediad 3) yn y cyfnod rhwng cyrraedd y sefydliad a chael eu rhyddhau. Roedd ychydig 
ohonynt (11%) wedi codi lefel eu sgiliau sylfaenol dair lefel yn uwch (er enghraifft, o lefel 
mynediad 2 i lefel 2).  

3.33 Gallai’r holl bobl ifanc ddilyn cyrsiau pwnc a chyrsiau galwedigaethol i’w paratoi ar gyfer byd 
gwaith. Ym mron pob pwnc, byddai athrawon yn rhoi gwybodaeth a chyfarwyddyd buddiol i 
ddysgwyr fel eu bod yn deall anghenion cyflogwyr yn well. Roedd y cyfleoedd i bobl ifanc gael 
profiad uniongyrchol o waith yn brin ac nid oedd unrhyw bobl ifanc yn ymgymryd â lleoliadau 
gwaith drwy’r cynllun rhyddhau ar drwydded dros dro ar adeg yr arolygiad. Roedd yr uned 
addysg yn parhau i gydweithio â Rathbone i roi hyfforddiant cyflogadwyedd i bobl ifanc ac 
roedd hyn yn helpu rhai pobl ifanc i wella eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o fyd gwaith (gweler 
yr adran ar reoli addysg a dysgu a sgiliau). 

3.34 Roedd pobl ifanc wedi gwneud cynnydd da tuag at y targedau yr oeddent wedi cytuno arnynt 
yn eu cynlluniau dysgu unigol. Roeddent yn glir ynghylch lefel eu perfformiad ac yn deall beth 
yr oedd angen iddynt ei wneud i wella ymhellach. Byddai targedau’n cael eu diweddaru’n 
rheolaidd ac roeddent yn effeithiol o ran helpu pobl ifanc i gyflawni amcanion eu cynllun 
dedfryd.  

3.35 Drwy gynnal cyfarfodydd dyddiol i staff addysg, roedd modd sicrhau bod staff yn trafod 
perfformiad y bobl ifanc unigol yn gyson. Roedd hyn yn eu helpu i ganfod newidiadau ym 
mherfformiad pobl ifanc yn gynnar a darparu cymorth priodol i sicrhau eu bod yn gwneud 
cynnydd gwell. Roedd nifer o enghreifftiau da o achosion lle’r oedd pobl ifanc a oedd i’w 
rhyddhau cyn cyflawni eu hamcanion dysgu yn cael cymorth ychwanegol gan staff i ennill eu 
cymwysterau mewn pryd. 

Argymhelliad 

3.36 Bod pobl ifanc yn cael mwy o gyfle i gael profiad gwaith gan gynnwys eu rhyddhau ar 
drwydded dros dro os yw hynny’n briodol. 

Llyfrgell 

3.37 Roedd yr holl bobl ifanc yn ymwybodol o gyfleusterau’r llyfrgell ac yn gwybod eu bod yn cael 
mynd i’r llyfrgell yn ystod y dydd. Fodd bynnag, dim ond nifer bach a oedd yn gwybod y gallent 
ei defnyddio gyda’r hwyr pan nad oedd digon o ddefnydd o’r cyfleuster.  

3.38 Roedd dewis eithaf eang o lyfrau a oedd yn addas i’r rhan fwyaf o lefelau gallu. Roedd dewis 
da o ddeunydd mewn fformat a oedd yn addas i bobl ifanc nad oeddent yn darllen yn dda. 
Roedd dewis digonol o lyfrau Cymraeg, llyfrau cyfeirio a chyhoeddiadau a oedd yn galluogi 
pobl ifanc i ymchwilio i gyfleoedd gyrfa. 
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3.39 Byddai llyfrgellydd proffesiynol yn ymweld ddwywaith yr wythnos ac roedd cynorthwyydd yn 
gweithio yn y llyfrgell un diwrnod yr wythnos. Roedd pobl ifanc a oedd yn defnyddio’r llyfrgell 
yn cael cynnig digon o gymorth a gallent siarad yn Gymraeg â’r llyfrgellydd a oedd yn ymweld. 

3.40 Roedd nifer y llyfrau a oedd yn cael eu benthyca wedi cynyddu. Roedd hyn yn ganlyniad yn 
rhannol i heriau darllen yr oedd y llyfrgellydd wedi’u gosod a oedd yn cymell pobl ifanc i 
ddarllen mwy. Hefyd roedd staff wedi dechrau darllen i grwpiau o bobl ifanc, ac roedd hyn wedi 
hybu eu diddordeb mewn llyfrau a darllen. Roedd y llyfrgellydd wedi trefnu ymweliadau gan 
awduron lle y byddent yn siarad â phobl ifanc, ac roedd hyn wedi hybu eu diddordeb mewn 
darllen ymhellach.  

Pwynt cadw tŷ 

3.41 Dylid rhoi gwybod i bobl ifanc y gallant ddefnyddio’r llyfrgell gyda’r hwyr.  
 

Addysg gorfforol a byw’n iach 
 

Canlyniadau disgwyliedig:  
Bod yr holl blant a phobl ifanc yn deall y pwysigrwydd o fyw’n iach, ac yn cael eu hannog a’u 
galluogi i gymryd rhan mewn addysg gorfforol a’i mwynhau mewn diogelwch, beth bynnag yw 
eu gallu. Mae’r rhaglen weithgareddau’n gynhwysol ac wedi’i threfnu’n dda. Mae’n amrywiol ac 
mae’n cynnwys gweithgareddau dan do ac awyr agored.  

3.42 Roedd yr holl bobl ifanc yn cael digon o gyfle i gymryd rhan mewn addysg gorfforol. Roedd yr 
adran hon yn cael ei rheoli’n dda ac roedd y cyfleusterau’n dda. Roedd gweithgareddau wedi’u 
cynllunio a oedd yn addas i bob lefel gallu. Roedd ymagwedd integredig at fyw’n iach a oedd 
yn helpu pobl ifanc i weld y cysylltiad rhwng ffitrwydd corfforol a deiet.  

3.43 Gallai’r holl bobl ifanc gymryd rhan mewn o leiaf ddwy awr o weithgarwch ffitrwydd corfforol 
bob dydd, dan oruchwyliaeth ac arweiniad staff cymwys. Roedd addysg gorfforol yn cael ei 
darparu fel llwybr dysgu ar wahân ac roedd yr uned yn cynnig dewis ehangach o ddyfarniadau 
achrededig i ddysgwyr addysg gorfforol. Roedd dyfarniadau ar gael ar gyfer nifer o lefelau 
gallu ac roedd pobl ifanc yn gwneud cynnydd da rhwng lefelau’r dyfarniadau. 

3.44 Roedd dewis o weithgareddau ar gael a oedd yn addas i’r rhan fwyaf o lefelau ffitrwydd ymysg 
pobl ifanc. Nifer bach a oedd yn gwrthod cymryd rhan mewn gweithgareddau yn y gampfa. 
Roedd nifer o gyfleusterau ar gael i bobl ifanc ar gyfer chwaraeon ac addysg gorfforol, gan 
gynnwys cae pêl-droed pump bob ochr ar gyfer pob tywydd, mur dringo a champfa a oedd 
wedi’i chyfarparu’n dda. Roedd yr offer o safon dda ac yn addas i’w diben. 

3.45 Roedd offer campfa yn yr iard ymarfer a oedd yn cael eu defnyddio gan ychydig o bobl ifanc yn 
ychwanegol at y sesiynau campfa ffurfiol. Roedd y bobl ifanc hynny a oedd wedi cyrraedd y 
lefel aur neu lefel uwch yn y cynllun cymhellion yn cael cyfle i gymryd rhan mewn sesiynau 
ychwanegol yn y gampfa ar benwythnosau.  

3.46 Gallai pobl ifanc gael mynediad da at gyfleusterau cawod a theimlent yn ddiogel wrth gymryd 
cawod. Roeddent yn cael digon o amser i gael cawod ar ôl sesiynau addysg gorfforol neu 
chwaraeon, cyn mynd yn ôl i ddosbarthiadau neu gymryd seibiant. 
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3.47 Byddai staff yn defnyddio cynlluniau dysgu unigol gyda phobl ifanc i gytuno ar dargedau ar 
gyfer gwella ffitrwydd. Roedd yr holl bobl ifanc a oedd yn cymryd rhan mewn llwybrau addysg 
gorfforol yn glir bod eu ffitrwydd a’u stamina wedi gwella o ganlyniad i’w gweithgareddau.  

3.48 Byddai pobl ifanc yn dysgu am berthnasedd bwyta’n iach mewn sesiynau yn y dosbarth a’r 
gampfa a gallent egluro’r mathau o fwyd a oedd yn rhoi egni mewn gweithgareddau 
chwaraeon a pha mor bwysig yw deiet cytbwys ar gyfer iechyd. Dywedodd nifer o bobl ifanc 
fod eu harferion bwyta wedi gwella ers iddynt ddysgu am effaith bwyd ar eu ffitrwydd a’u 
hiechyd. 
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Adran 4: Adsefydlu 

Cyn rhyddhau ac adsefydlu 
 

Canlyniadau disgwyliedig:  
Bod y cynllunio ar gyfer rhyddhau neu drosglwyddo plentyn neu berson ifanc yn dechrau pan 
yw’n cyrraedd y sefydliad. Adsefydlu yw’r sylfaen i waith y sefydliad cyfan a chaiff ei hyrwyddo 
drwy bartneriaethau strategol yn y gymuned ac asesiadau o risg ac angen y bobl ifanc. Mae 
cynllunio parhaus yn sicrhau trosglwyddo di-dor i’r gymuned.  

4.1 Roedd y rheolaeth strategol ar adsefydlu’n wan. Roedd y rhan fwyaf o adrannau mewnol yn 
cymryd rhan yn dda yng nghynlluniau adsefydlu’r bobl ifanc, ond roedd angen cynnwys 
gweithwyr allweddol i fwy o raddau. Roedd y defnydd o’r cynllun rhyddhau ar drwydded dros 
dro yn wael. Er gwaethaf ymdrechion gan staff yr uned, nid oedd canlyniadau adsefydlu’n cael 
eu monitro’n effeithiol. 

4.2 Roedd strategaeth gynhwysfawr ar gyfer adsefydlu ond nid oedd cyfeiriad ynddi at reoli plant 
sy’n derbyn gofal. Byddai’r strategaeth yn cael ei hadolygu a’i diweddaru bob blwyddyn, ond 
nid oedd tystiolaeth bod asiantaethau allanol wedi’u cynnwys wrth ei datblygu. Byddai 
ymgynghori â phobl ifanc ynghylch materion a oedd yn effeithio arnynt. Y pwyllgor adsefydlu a 
oedd yn gyfrifol am weithredu’r strategaeth, drwy ei gyfarfodydd strategol, ond nid oedd wedi 
cyfarfod yn 2012 ac roedd diffyg goruchwyliaeth strategol o’r fath am gyfnod hir yn 
annerbyniol. Ychydig o ran yr oedd asiantaethau allanol wedi’i chymryd mewn cyfarfodydd 
cynharach, yn enwedig gwasanaethau troseddau ieuenctid, ac roedd hyn yn wendid. 

4.3 Roedd dadansoddiad o anghenion adsefydlu wedi’i gwblhau ar gyfer 2011, a oedd yn cynnwys 
oed y bobl ifanc, o ble yr oeddent wedi dod, natur eu trosedd a hyd y ddedfryd. Byddai 
gwybodaeth gynhwysfawr yn cael ei chasglu am y defnydd o’r gwasanaeth camddefnyddio 
sylweddau, ond dim ond data sylfaenol a oedd wedi’u casglu am y defnydd o’r cynllun 
rhyddhau ar drwydded dros dro, y llety yr oedd pobl ifanc yn mynd iddo ar ôl eu rhyddhau a 
phenderfyniadau ynghylch rhyddhau’n gynnar ar gyfer pobl ifanc sy’n destun gorchmynion 
cadw a hyfforddi. Nid oedd y cynllun gweithredu a oedd yn deillio o’r dadansoddiad o 
anghenion wedi’i roi ar waith. 

4.4 Roedd y defnydd o’r cynllun rhyddhau ar drwydded dros dro yn annerbyniol o wael ac roedd 
pobl ifanc wedi’u rhoi dan anfantais oherwydd diffyg cyfleoedd. Nid oedd unrhyw bobl ifanc 
wedi’u rhyddhau ar drwydded dros dro hyd hynny yn 2012, o’i gymharu â 10 yn 2011. Yn y 
dadansoddiad o anghenion yn 2011 nodwyd bod angen ymgysylltu’n well â gwasanaethau 
troseddau ieuenctid rhanbarthol ac ehangu’r dewis o gyfleoedd, ond nid oedd hyn wedi’i 
gyflawni.  

4.5 Roedd y sefydliad wedi gwneud ymdrech i fonitro canlyniadau adsefydlu ar gyfer pobl ifanc a 
oedd wedi’u rhyddhau o uned Parc, ond nid oedd gwasanaethau troseddau ieuenctid 
rhanbarthol wedi ymateb i’r ceisiadau hyn ac roedd diffyg data o hyd am ganlyniadau 
adsefydlu.  
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Argymhellion 

4.6 Bod y pwyllgor adsefydlu’n cael ei ailgynnull a’i fod yn cynnwys sefydliadau allanol i 
fwy o raddau. Dylai’r pwyllgor oruchwylio gweithrediad y strategaeth adsefydlu a’r 
cynlluniau gweithredu. 

4.7 Bod y sefydliad yn cydweithio â’i gonsortiwm adsefydlu rhanbarthol, gwasanaethau 
troseddau ieuenctid a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i sicrhau bod gwybodaeth am 
ganlyniadau adsefydlu’n cael ei chasglu wedi i bobl ifanc adael yr uned. 
 

Cynllunio hyfforddiant a rheoli trefniadau 
remandio 

 
Canlyniadau disgwyliedig:  
Bod cynllun hyfforddiant neu gynllun rheoli remand ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc a fydd 
wedi’i seilio ar asesiad unigol o risg ac angen. Mae staff perthnasol yn cydweithio â 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 drwy gydol yr amser y mae’r bobl ifanc yn y ddalfa ac 
wedyn er mwyn sicrhau trosglwyddo di-dor i’r gymuned.  

4.8 Roedd y trefniadau cynllunio ar gyfer yr holl bobl ifanc yn drefnus ac effeithlon. Roedd cynllun 
unigol gan bob person ifanc ac roedd sylw penodol yn cael ei roi i anghenion neilltuol plant 
sy’n derbyn gofal. Roedd y trefniadau ar gyfer diogelu’r cyhoedd yn gadarn ac roedd pobl ifanc 
a oedd yn cael eu trosglwyddo i ystad yr oedolion yn cael cymorth priodol. 

4.9 Roedd gweithiwr achosion wedi’i neilltuo ar gyfer pob person ifanc, ac roedd yn gyfrifol am 
reoli cynlluniau hyfforddi unigol. Roedd rheoli trefniadau remandio’n gyfrifoldeb i weithiwr a 
oedd wedi’i secondio o’r gwasanaeth troseddau ieuenctid lleol. Byddid yn cysylltu’n ddi-oed â 
phobl ifanc a oedd wedi’u dedfrydu a rhai a oedd wedi’u remandio a byddai cynlluniau rheoli 
cychwynnol ar gyfer hyfforddiant a remandio yn cael eu cwblhau o fewn y cyfnod priodol ac 
mewn ffordd gydweithredol. Byddai ymgysylltu da ar y dechrau â gweithiwr troseddau 
ieuenctid cymunedol y person ifanc, a byddid yn cysylltu â theuluoedd y bobl ifanc os oedd yn 
bosibl. Yn ein harolwg, dywedodd 100% o bobl ifanc eu bod wedi’u cynnwys wrth ddatblygu eu 
cynllun. Cadarnhaodd gweithiwr yn y tîm troseddau ieuenctid cymunedol fod gweithwyr 
achosion yn ymgysylltu’n effeithiol â nhw ynghylch cynnydd pobl ifanc.  

4.10 Roedd y cynlluniau rheoli hyfforddiant a remandio a welsom yn cynnwys amrywiaeth o faterion 
lles ac adsefydlu. Roedd pob cynllun yn ceisio diwallu anghenion penodol y person ifanc. 
Roedd targedau clir wedi’u gosod a’u hegluro i bobl ifanc, ac roedd aelod staff wedi’i enwi i 
helpu’r person ifanc i gyrraedd ei dargedau. Yn ein harolwg, dywedodd 100% o bobl ifanc eu 
bod yn deall y targedau yn eu cynllun, ac roedd hyn yn eithriadol. Er hynny, nid oedd 
gweithwyr allweddol o fewn yr uned yn ymwneud fel arfer â helpu pobl ifanc i gyrraedd eu 
targedau ac roedd lefel eu presenoldeb mewn adolygiadau cynllunio hyfforddiant yn wael.  

4.11 Byddai pobl ifanc ar remand yn cael gwasanaeth rhagorol; byddent yn cael cymorth wrth 
gyrraedd ac yn cael pob cyfle i wneud cais am fechnïaeth yn fuan. Byddai cynllun remandio yn 
cael ei baratoi’n ddi-oed, fel y gallent gael yr un gwasanaethau â phobl ifanc a oedd wedi cael 
dedfryd (gweler yr adran ar hawliau cyfreithiol). 
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4.12 Roedd y cyfarfodydd ar gyfer cynllunio hyfforddiant a rheoli trefniadau remandio yn drefnus ac 
yn amserol. Roedd lefel presenoldeb y gwasanaethau troseddau ieuenctid allanol yn dda. 
Byddai adrannau mewnol yn cymryd rhan yn ddigonol, ac roedd hyn yn cael ei fonitro. Byddai 
cynrychiolydd o’r adran addysg yn mynychu’r cyfarfodydd yn rheolaidd a byddai staff o 
adrannau eraill yn cael eu gwahodd yno i drafod agweddau penodol ar ofal y person ifanc. 
Roedd y cyfarfodydd cynllunio a welsom yn cael eu rheoli’n dda ac yn canolbwyntio ar 
ddiogelwch, lles ac adsefydlu’r person ifanc. Byddent yn ystyried atgyfeirio pobl ifanc at 
raglenni sgiliau bywyd. Mewn un adolygiad a welsom, rhoddwyd cymorth i rieni’r person ifanc i 
gyfrannu a rhoddwyd sylw priodol i’w pryderon. Rhoesant wybod i ni eu bod yn fodlon ar y 
gofal am eu mab, ei bod yn hawdd cyfathrebu â’i weithiwr achosion a bod eu mab wedi elwa 
o’i brofiad yn yr uned. Roedd y cofnodion a welsom yn ategu’r gymeradwyaeth i’r ffordd yr 
oedd gweithwyr achosion yn ymwneud â theuluoedd y bobl ifanc.  

4.13 Roedd pobl ifanc a oedd yn destun gorchmynion cadw a hyfforddi yn gallu aros yn yr uned 
pobl ifanc wedi iddynt gyrraedd 18 oed os oeddent yn dymuno ac os nad oedd asesiad yn 
dangos eu bod yn achosi risg i bobl eraill. Roedd trefniadau pontio da ar gyfer pobl ifanc a 
oedd yn cael eu trosglwyddo i safle’r oedolion yn 18 oed. Byddai pobl ifanc yn cael 
gwybodaeth am y gyfundrefn ac roeddent yn gallu ymweld â’r uned newydd. Roedd 
gwybodaeth yn cael ei rhannu’n effeithiol rhwng adrannau perthnasol. 

4.14 Nid oedd yr uned wedi’i chyfarparu i reoli anghenion pobl ifanc a oedd yn cwblhau dedfrydau 
amhenodol, ond roedd yn rheoli’r rheini a oedd yn cwblhau dedfrydau penodol hir, gan 
gynnwys y broses o baratoi adroddiadau i asesu a oedd yn briodol eu rhyddhau’n gynnar ar 
gyrffyw cyfyngu i’r cartref.  

Diogelu’r cyhoedd 

4.15 Roedd gweithwyr achosion yn sicrhau bod pobl ifanc a oedd wedi’u hasesu’n risg i’r cyhoedd 
yn cael eu hadnabod yn fuan ar ôl cyrraedd a chadarnhawyd hyn gan y tîm troseddau 
ieuenctid cymunedol. Roedd goruchwyliaeth ddigonol ar achosion diogelu’r cyhoedd gan uwch 
reolwyr yn yr uned pobl ifanc. Byddai staff o’r uned yn bresennol mewn cyfarfodydd diogelu’r 
cyhoedd ar gyfer y sefydliad cyfan. 

4.16 Dywedodd gweithwyr achosion eu bod yn cael eu hysbysu fel arfer am gyfarfodydd 
amlasiantaethol allanol ar gyfer diogelu’r cyhoedd ac y byddent yn bresennol ynddynt. Roedd 
ganddynt ddealltwriaeth dda o’r trefniadau yr oedd angen eu dilyn i leihau’r risg i’r cyhoedd. 

4.17 Roedd cyfyngiadau ar y cyswllt rhwng rhai pobl ifanc a phobl o’r tu allan i’r sefydliad yn cael eu 
hystyried yn fanwl. Os oedd angen, byddai cyfyngiadau ar bost, galwadau ffôn ac ymweliadau. 
Roedd y rhain yn gymesur ac yn cael eu hadolygu os oedd amgylchiadau’n newid. 

Plant sy’n derbyn gofal 

4.18 Yn ein harolwg, dywedodd 38% o’r bobl ifanc eu bod wedi derbyn gofal gan yr awdurdod lleol. 
Gweithwyr achosion oedd y gweithwyr arweiniol ar gyfer pobl ifanc sy’n derbyn gofal, ond nid 
oedd cyfeiriad yn y strategaeth adsefydlu at eu hanghenion penodol nac at y ffordd y byddent 
yn cael eu rheoli, ac nid oedd y sefydliad yn casglu data am niferoedd neu ansawdd y 
cyfraniad gan awdurdodau lleol, ac roedd hyn yn ddiffyg.  

4.19 Byddai gweithwyr achosion yn canfod pobl ifanc a oedd newydd gyrraedd a oedd yn 
adnabyddus i awdurdodau lleol ac yn cysylltu’n ddi-oed â gweithwyr cymdeithasol a oedd 
wedi’u dynodi ar eu cyfer, i roi gwybod iddynt fod pobl ifanc yn yr uned ac i hwyluso 
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adolygiadau. Er nad oedd y sefydliad wedi darparu hyfforddiant ffurfiol ar anghenion plant sy’n 
derbyn gofal, roedd gweithwyr achosion yn gyfarwydd â hawliau pobl ifanc a’r cymorth y dylai 
awdurdodau lleol ei roi i’r rheini sydd o dan eu gofal. Os nad oedd awdurdodau lleol yn rhoi 
cymorth i bobl ifanc, byddai gweithwyr achosion yn delio’n gadarn â’r diffygion hyn. 

4.20 Byddai gweithwyr cymdeithasol a oedd wedi’u dynodi ar gyfer pobl ifanc yn cael eu gwahodd i 
gyfarfodydd cynllunio hyfforddiant a rheoli trefniadau remandio, ond nid oedd monitro ar eu 
presenoldeb. Byddai’r uned yn ceisio hwyluso adolygiadau o blant sy’n derbyn gofal ar yr un 
diwrnod ag adolygiadau mewnol ac roedd hyn yn llwyddiannus weithiau. Rhoesant wybod mai 
prin iawn oedd yr adolygiadau o blant sy’n derbyn gofal, a fyddai’n cael eu cynnull gan yr 
awdurdod lleol, a gynhelid o fewn y cyfnod gofynnol.  

Pwyntiau cadw tŷ 

4.21 Dylai gweithwyr allweddol chwarae mwy o ran mewn adsefydlu pobl ifanc. 

4.22 Dylid casglu data ychwanegol am niferoedd y plant sy’n derbyn gofal ac ansawdd y 
gwasanaeth y maent yn ei gael gan eu hawdurdodau lleol.  

 

Cynllunio ailintegreiddio 
 

Canlyniadau disgwyliedig:  
Bod anghenion plant a phobl ifanc o ran adsefydlu’n cael eu trafod cyn eu rhyddhau. Defnyddir 
dull amlasiantaethol effeithiol i ddiwallu anghenion penodol pob unigolyn er mwyn ei 
ailintegreiddio â’r gymuned i’r graddau mwyaf posibl. 

4.23 Gweithwyr achosion oedd prif ffynhonnell y cymorth i baratoi pobl ifanc ar gyfer eu rhyddhau. 
Roedd y cymorth ym mhob un o’r llwybrau adsefydlu’n ddigonol, er bod canlyniadau o ran 
llety’n wael o hyd mewn rhai achosion. Byddai pobl ifanc yn cael eu hannog a’u helpu i gadw 
mewn cysylltiad â’u teuluoedd. Roedd amrywiaeth o raglenni perthnasol wedi’u cyflwyno’n 
ddiweddar i ddiwallu anghenion penodol y bobl ifanc yn yr uned. 

4.24 Dywedodd y rhan fwyaf o bobl ifanc y buom yn siarad â hwy a oedd ar fin cael eu rhyddhau eu 
bod wedi’u paratoi’n dda, a chadarnhawyd hyn yn ein harolwg lle y dywedodd 89% o bobl ifanc 
fod eu gweithiwr achosion wedi’u helpu i baratoi ar gyfer eu rhyddhau. Dywedodd 56% o bobl 
ifanc eu bod wedi cael mynegi barn ynghylch beth a fyddai’n digwydd iddynt ar ôl eu rhyddhau, 
o’i gymharu â’r ffigur cenedlaethol o 38%. 

4.25 Roedd y trefniadau ymarferol ar gyfer rhyddhau yn drwyadl, ac yn cynnwys sicrhau bod 
materion ariannol mewn trefn a bod bag addas wedi’i ddarparu i ddal eiddo’r person ifanc. 
Byddai trefniadau teithio’n cael eu gwneud yn y cyfarfod adolygu terfynol, ond mewn rhai 
achosion nid oedd pobl ifanc yn sicr ar adeg y cyfarfod ym mhle y byddent yn byw. 

4.26 Tîm troseddau ieuenctid cymunedol y person ifanc a oedd yn gyfrifol am gwblhau’r cynllun cyn 
rhyddhau, ond yn aml ni fyddai hwn ar gael mewn pryd ar gyfer y cyfarfod cyn rhyddhau 
terfynol. Byddai trefniadau’n cael eu gwneud ar gyfer y cyfarfod adolygu cyntaf ar ôl rhyddhau’r 
person ifanc a byddai gweithwyr achosion y sefydliad yn bresennol yn y cyfarfodydd hyn yn 
aml.  



Yr Uned Pobl Ifanc yn STI a Charchar EM Parc 

 
61

Llety 

4.27 Roedd data’r sefydliad ei hun ar gyfer 2011, a ddarparwyd i’r pwyllgor adsefydlu, yn dangos 
mai dim ond 65% o bobl ifanc a ddychwelodd i’w cartref teuluol ar ôl eu rhyddhau, ac roedd y 
gweddill wedi’u cynnwys o dan y pennawd cyffredinol ‘llety cefnogol’. Roedd y testun a oedd 
yn egluro’r data yn rhoi’r wybodaeth hollbwysig hon: ar adegau byddai llety’n cael ei sicrhau ar 
y funud olaf a byddai llety argyfwng yn cael ei ddarparu. Fodd bynnag, heblaw am nodi bod 
cynghorwyr cyfreithiol wedi eirioli ar ran pobl ifanc, nid oedd unrhyw argymhelliad gyda’r data i 
ddiwallu’r angen hwn, ac nid oedd cam gweithredu ar lety yn y cynllun gweithredu ychwaith, ac 
roedd hyn yn ddiffyg. Roedd ychydig o wybodaeth yn cael ei chasglu am y math o lety yr oedd 
pobl ifanc yn dychwelyd iddo ond nid oedd unrhyw asesiad o’i ddiogelwch, ei addasrwydd na’r 
gallu i’w gynnal.  

4.28 Roedd anghenion pobl ifanc am lety yn cael eu hasesu’n gynnar a chafwyd ymgysylltu da â 
gwasanaethau troseddau ieuenctid ac awdurdodau lleol pan oedd yn ymddangos na fyddai 
pobl ifanc yn dychwelyd adref. Er hynny, dywedodd gweithwyr achosion nad peth anghyffredin 
oedd bod pobl ifanc heb wybod i ble y byddent yn mynd tan ychydig ddiwrnodau cyn eu 
rhyddhau a bod rhai’n dychwelyd i lety gwely a brecwast, a bod hyn yn annerbyniol. Er 
gwaethaf hyn, yn ein harolwg, dim ond 11% o bobl ifanc a gredai y byddai’n anodd dod o hyd i 
lety o’i gymharu â’r ffigur cenedlaethol o 26%. 

4.29 Byddai gweithwyr achosion yn ymdrechu’n galed i sicrhau bod llety addas ar gael. Cysylltwyd 
â darparwyr arbenigol mewn rhai ardaloedd ac roeddent yn gallu helpu gwasanaethau 
troseddau ieuenctid lleol i gael llety i bobl ifanc. 

4.30 Os nad oedd llety addas wedi’i drefnu ar gyfer pobl ifanc, roedd y tîm gwaith achosion yn glir 
ynghylch sut y dylid symud ymlaen â’r mater. Roedd defnydd da o eiriolwyr ac, mewn rhai 
achosion, cynrychiolwyr cyfreithiol mwy ffurfiol, er mwyn ceisio sicrhau bod awdurdodau lleol 
yn asesu pobl ifanc yn blant mewn angen ac yn darparu llety priodol ar eu cyfer. 

Pwynt cadw tŷ 

4.31 Dylid casglu gwybodaeth fanylach am y math o lety y mae pobl ifanc yn dychwelyd iddo ar ôl 
eu rhyddhau ac a yw’r llety’n ddiogel, yn addas ac yn gynaliadwy. 

Addysg, hyfforddiant a chyflogaeth 

4.32 Byddai swyddog gyrfaoedd o Gyrfa Cymru yn ymweld i ddarparu cyngor a chyfarwyddyd 
annibynnol ynghylch addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. Dywedodd pobl ifanc eu bod yn cael 
bod y gwasanaeth hwn yn ddefnyddiol. 

4.33 Yn y gorffennol, roedd ychydig o bobl ifanc a oedd yn gymwys i’w rhyddhau ar drwydded dros 
dro wedi sicrhau lleoliadau gyda chyflogwyr mewn nifer bach o ddiwydiannau gwahanol. 
Roedd eu cynnydd yn cael ei adolygu gan oruchwylwyr cyflogaeth, gweithwyr gwasanaethau 
troseddau ieuenctid, cynghorwyr gyrfaoedd a staff yr uned. Byddai cynnydd yn cael ei gofnodi 
mewn dyddiaduron, ac roedd hyn yn helpu pobl ifanc i adolygu eu cyflawniadau yn ystod eu 
profiad gwaith. Ers dechrau’r flwyddyn, nid oedd pobl ifanc wedi cael unrhyw gyfle i gael 
lleoliadau o’r fath drwy eu rhyddhau ar drwydded dros dro (gweler y prif argymhelliad HP76). 

4.34 Byddai’r cynghorydd gyrfaoedd a oedd yn ymweld yn cydgysylltu â darparwyr gwasanaethau 
gyrfaoedd eraill i helpu pobl ifanc i gael cyfleoedd ar ôl eu rhyddhau. Roedd yn anodd 
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gwerthuso effaith y gwaith hwn gan fod nifer o wasanaethau’n cydgysylltu’n uniongyrchol â 
darparwyr ar lefel leol. Roedd cyfathrebu da rhwng y cynghorydd gyrfaoedd a gweithwyr 
achosion i sicrhau bod adolygiadau cynllunio dedfryd yn ystyried datblygiad a chynnydd y 
person ifanc. Byddai staff yn cynnal trafodaeth gyson yn y cyfarfodydd hyn ar gynlluniau’r 
person ifanc ar gyfer symud ymlaen a oedd wedi’u llunio gan y cynghorydd gyrfaoedd. 

Gofal iechyd 

4.35 Cyn rhyddhau neu drosglwyddo pobl ifanc, byddai nyrsys yn yr adain yn eu gweld a byddent 
yn bresennol hefyd yng nghyfarfodydd y bwrdd cyn rhyddhau. Roedd trefniadau’n cael eu 
gwneud yn ôl yr angen i bobl ifanc fynd â meddyginiaethau a deunyddiau lleihau niwed adref. 
Os nad oedd person ifanc wedi’i gofrestru gyda meddyg teulu, byddai’n cael cynnig cyngor 
ynghylch sut i wneud hynny. Roedd gwasanaeth iechyd meddwl plant a’r glasoed yn 
cydweithio â thîm y gwasanaeth mewngymorth iechyd meddwl i oedolion i sicrhau bod cleifion 
â salwch meddwl yn cael eu trosglwyddo’n ddi-dor rhwng yr uned pobl ifanc a’r adeiniau i 
oedolion. 

Cyffuriau ac alcohol 

4.36 Roedd cysylltiadau da â thimau troseddau ieuenctid lleol er mwyn estyn cymorth parhaus i 
bobl ifanc sy’n defnyddio cyffuriau. Er hynny, dywedodd staff clinigol wrthym fod problemau’n 
codi wrth atgyfeirio at bresgripsiynwyr yn y gymuned, er mai’n anaml yr oedd hynny’n digwydd, 
am fod cyn lleied ohonynt yn gweithio gyda rhai dan 18 mlwydd oed. 

Materion ariannol, budd-daliadau a dyled 

4.37 Yn ein harolwg, dywedodd 26% o bobl ifanc eu bod yn credu y byddai arian/materion ariannol 
yn achosi problem ar ôl eu rhyddhau o’i gymharu â’r ffigur cenedlaethol o 43%. Byddai pobl 
ifanc a oedd â phroblemau ariannol yn cael eu hadnabod yn gynnar a byddai gweithwyr 
achosion yn cysylltu â hwy’n fuan. Byddai pobl ifanc yn cael cyngor a chymorth ymarferol 
ynghylch sut i reoli eu harian tra oeddent yn y ddalfa, ac roedd systemau i sicrhau bod y swm 
cywir ar gael i bobl ifanc wrth eu rhyddhau. Roedd rhai pobl ifanc wedi gallu rhoi arian o’r 
neilltu a byddai’r uned yn cymryd camau i helpu pobl ifanc i agor cyfrifon banc. 

4.38 Roedd cyrsiau penodol ar gael i helpu pobl ifanc i reoli eu materion ariannol personol. Roedd 
rheoli arian yn rhan o’r cwrs cyn rhyddhau ‘UR2Feet’,  ac roedd rhaglen newydd o’r enw 
‘Making a fresh start’, a oedd yn cael ei rhedeg gan fanc Barclays, yn cynnig cymorth i bobl 
ifanc i wella eu sgiliau rheoli arian personol. Roedd rheoli materion ariannol wrth weithio hefyd 
yn rhan o nifer o gyrsiau galwedigaethol. 

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

4.39 Roedd rheolwyr yn gwybod pa nifer o bobl ifanc a oedd o’r tu allan i’r ardal gyfagos; ar adeg yr 
arolygiad, roedd 10 o bobl ifanc o Birmingham a Llundain. Roedd rhai o’u teuluoedd yn cael 
bod y gost a’r amser o gymerid i deithio i’r carchar yn ormodol. 

4.40 Byddai pobl ifanc yn cael gwybodaeth ynghylch sut i gadw mewn cysylltiad â’u teulu a’u 
ffrindiau wrth gyrraedd a hefyd yn ystod y rhaglen gynefino. Byddai gweithwyr allweddol a 
gweithwyr achosion yn ategu hyn a byddai teuluoedd yn cael eu gwahodd i gyfarfodydd 
cynllunio hyfforddiant a rheoli trefniadau remandio. Roedd pobl ifanc yn cael cymorth i gadw 
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mewn cysylltiad drwy ddarparu galwadau ffôn i’w cartref am ddim. Byddai gweithwyr achosion 
yn cadw mewn cysylltiad â gweithwyr cymdeithasol plant sy’n derbyn gofal, a gellid trefnu 
cyfarfodydd un i un yn fuan â gweithwyr cymunedol proffesiynol yn yr uned. 

4.41 Byddai’r gweithiwr cymorth teuluol yn ei chyflwyno ei hun i bobl ifanc a oedd newydd gyrraedd 
ac yn cysylltu â’u rhiant/gofalwr o fewn 24 awr wedi iddynt gyrraedd i sôn wrthynt am yr uned a 
chynnig cymorth, gan gynnwys rhif ffôn i gysylltu â hi’n uniongyrchol. Byddai llyfryn 
gwybodaeth graenus yn cael ei anfon atynt. 

4.42 Roedd pedwar diwrnod teuluol yn cael eu trefnu bob blwyddyn lle y byddai gweithgareddau i 
bobl ifanc a’u hymwelwyr, ond dim ond i ddynion ifanc ar lefelau uwch yr oedd y rhain ar gael. 
Yn y digwyddiad diweddaraf roedd pobl ifanc ar lefelau is wedi gallu gwahodd aelodau o’u 
teulu i’w gweld yn derbyn tystysgrifau am gyflawniad. Nid oedd unrhyw ddefnydd o’r cynllun 
rhyddhau ar drwydded dros dro i gynnal cysylltiadau â theuluoedd. 

4.43 Roedd hawl gan bobl ifanc i gael 32 awr o ymweliadau bob mis a byddent yn archebu’r rhain 
eu hunain drwy wneud cais. Yn ein harolwg, dywedodd 65% o bobl ifanc eu bod yn cael un 
ymweliad neu fwy bob wythnos fel arfer. Roedd yr ymweliadau gyda’r hwyr yn ystod yr 
wythnos ac yn y bore a’r prynhawn ar benwythnosau. Fodd bynnag, roedd y trefniadau ar eu 
cyfer yn hyblyg yn ystod yr wythnos, neu byddent yn cael eu hymestyn, er mwyn cwrdd ag 
anghenion ymwelwyr. Byddai ymweliadau yn cael eu hwyluso rhwng perthnasau agos mewn 
adeiniau gwahanol. Byddai bws gwennol yn cludo ymwelwyr yn ôl ac ymlaen i’r orsaf leol 
heblaw ar ddydd Sul.  

4.44 Roedd yr uned yn cadw cofnod ffotograffig o bob ymwelydd ond, er hynny, dywedodd staff yn 
y man chwilio y byddai ymwelwyr yn cael eu troi i ffwrdd os nad oedd ganddynt ddull adnabod 
ar gyfer pob ymweliad. Dywedodd rheolwyr fod hyn yn ddiangen.  

4.45 Nid oedd canolfan allanol i ymwelwyr ond roedd lle aros cyfforddus ar gyfer ymwelwyr gyda 
chyfleusterau priodol. Cafwyd sylwadau cadarnhaol iawn gan ymwelwyr am y cymorth a’r 
gefnogaeth yr oeddent yn eu cael gan holl staff y carchar.  

4.46 Dim ond os oedd cudd-wybodaeth yn dangos bod risg arwyddocaol y byddai ymweliadau 
caeedig neu heb gyswllt yn cael eu hawdurdodi. Gallai ymwelwyr drosglwyddo arian i gyfrifon y 
bobl ifanc yn electronig neu drwy’r wefan e-bostio at garcharorion. 

4.47 Cynhelir ymweliadau ar y mesanîn yn y brif ystafell ymweliadau. Roedd yr awyrgylch yn 
hamddenol a’r ymweliadau’n cael eu goruchwylio’n effeithiol. Roedd llyfrau a nifer bach o 
deganau wedi’u darparu ond nid oedd lle chwarae. Gallai plant ddefnyddio’r lle chwarae mawr 
yn y brif ystafell ymweliadau ond nid oedd yn hawdd gweld hwn o’r mesanîn, a byddai’n rhaid i 
ofalwr fod gyda’r plant.  

Argymhellion 

4.48 Bod diwrnodau teuluol yn agored i’r holl bobl ifanc. 

4.49 Bod y cynllun rhyddhau ar drwydded dros dro yn cael ei ddefnyddio i helpu i gynnal 
cysylltiadau teuluol. 

4.50 Na fydd ymwelwyr yn cael eu troi i ffwrdd os na fydd ganddynt ddull adnabod ar bob 
ymweliad. 
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Pwynt cadw tŷ 

4.51 Dylid cynnig gwell dewis o deganau yn y lle ymweliadau. 

Agweddau, ffyrdd o feddwl ac ymddygiad  

4.52 Er nad oedd hyn wedi’i seilio ar ddadansoddiad o anghenion, yn y flwyddyn flaenorol roedd yr 
uned wedi cyflwyno amrywiaeth o raglenni sgiliau bywyd, datrys problemau ac ymddygiad 
troseddol i gwrdd ag anghenion y rhan fwyaf o’r bobl ifanc. Roedd y rhaglenni wedi’u 
cyflwyno’n unigol i bobl ifanc gan dîm ymyriadau penodedig. 

4.53 Roedd yr ymyriadau wedi’u hysbysebu’n dda ac roedd y cyfleoedd yn cael eu tynnu i sylw pobl 
ifanc hefyd yn eu cyfarfodydd cynllunio hyfforddiant. Gallai pobl ifanc gael mynediad i’r 
rhaglenni hyn mewn ffordd rwydd a syml, er mai dim ond nifer bach a oedd wedi’u cwblhau 
hyd yn hyn. 

4.54 Roedd yn rhy gynnar i asesu effeithiolrwydd y rhaglenni, ond roedd gweithdrefnau gwerthuso 
wedi’u sefydlu. Roedd yr holl raglenni wedi’u rhoi gerbron panel achredu mewnol y sefydliad a 
oedd yn cyfrannu at asesu eu heffeithiolrwydd. Dywedodd rhai pobl ifanc y buom yn siarad â 
hwy fod y rhaglen yr oeddent wedi’i dilyn wedi bod o gymorth iddynt, a chafwyd adborth 
cadarnhaol hefyd gan weithiwr mewn gwasanaeth troseddau ieuenctid allanol, a ddisgrifiodd y 
ffordd yr oedd un person ifanc yn parhau i ddefnyddio technegau a ddysgodd mewn rhaglen i 
geisio ymateb yn fwy cadarnhaol mewn sefyllfaoedd anodd. 
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Adran 5: Argymhellion, pwyntiau cadw tŷ 
ac arferion da 

Mae rhestr isod o’r argymhellion ac enghreifftiau o arferion da sydd yn yr adroddiad hwn. Mae’r 
rhifau cyfeirio ar ddiwedd pob un yn cyfeirio at y paragraff perthnasol yn y prif adroddiad.  

 

Prif argymhelliad             I’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr 

5.1 Na fydd pobl ifanc yn y ddalfa yn cael eu noeth chwilio oni bai fod asesiad risg sydd wedi’i 
gynnal yn briodol yn dangos bod hyn yn angenrheidiol. (HP75) 

Prif argymhelliad                                   I’r cyfarwyddwr 

5.2 Bod yr holl bobl ifanc sy’n gymwys yn cael cyfleoedd i’w rhyddhau ar drwydded dros dro. 
(HP76) 

Argymhelliad               I’r contractwr hebrwng a’r cyfarwyddwr 

Llysoedd, hebryngwyr a throsglwyddo 

5.3 Na fydd pobl ifanc yn treulio cyfnodau hir yn aros yn y llys ar ôl cwblhau eu hachos, a bod y 
carchar yn monitro hyn. (1.7) 

Argymhelliad             I’r contractwr hebrwng 

Llysoedd, hebryngwyr a throsglwyddo 

5.4 Bod pobl ifanc yn cael eu cludo ar wahân i garcharorion sy’n oedolion. (1.8) 

Argymhellion             I’r cyfarwyddwr 

Diwrnodau cyntaf yn y ddalfa 

5.5 Bod pob agwedd ar yr asesiadau cynefino dechreuol yn cael ei chwblhau’n briodol ac yn 
breifat a’u bod yn enwi ac yn cofnodi’n gywir y nodweddion personol a’r ffactorau sy’n peri bod 
pobl ifanc yn agored i niwed sydd ar gael yn y ddogfen ASSET. (1.18) 

Gofal ac amddiffyn plant a phobl ifanc 

5.6 Bod y trefniadau cynllunio gofal yn cael eu symleiddio er mwyn osgoi dryswch a dyblygu. Dylai 
cynlluniau gael eu hintegreiddio a bod o ansawdd cyson dda.  (1.31) 
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Atal hunanladdiad a hunan-niweidio 

5.7 Bod y rheolwr achosion penodedig yn bresennol ym mhob adolygiad ACCT. (1.56) 

5.8 Yn achos pobl ifanc sydd wedi’u lleoli yn yr uned cymorth dwys, mai dim ond os pennwyd eu 
bod mewn perygl o hunanladdiad neu hunan-niweidio y dylid agor ACCT ar eu cyfer. (1.57) 

Defnyddio grym 

5.9 Mai dim ond staff o’r uned pobl ifanc a fydd yn arfer grym sydd wedi’i gynllunio. (1.81) 

Unedau preswyl  

5.10 Y bydd awyru effeithiol mewn celloedd. (2.16) 

5.11 Y bydd cadeiriau’n cael eu rhoi mewn celloedd, y bydd toiledau’n cael eu sgrinio’n gyfan gwbl, 
ac y bydd cwpwrdd cloadwy ar gael i bobl ifanc. (2.17) 

5.12 Y bydd cawodydd yn ddefnyddiadwy bob amser. (2.18) 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

5.13 Bod gwaith ar gyfer delio â gwahaniaethu’n parhau ac y bydd ymdrech ychwanegol i hyrwyddo 
delweddau cadarnhaol o grwpiau lleiafrifol. (2.39) 

5.14 Y bydd adroddiad misol y carchar yn rhoi sylw ar wahân i faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth 
sy’n ymwneud â phobl ifanc. (2.44) 

5.15 Y bydd mwy o bobl ifanc yn cael eu gwahodd i gyfarfodydd y fforwm cydraddoldeb, yn enwedig 
cynrychiolwyr y gwahanol grwpiau lleiafrifol yn yr uned. (2.45) 

Gwasanaethau iechyd 

5.16 Bod y fferyllydd a thechnegwyr fferylliaeth yn cael cymorth i ddatblygu gwasanaethau 
fferylliaeth fel clinigau dan arweiniad fferyllwyr ac adolygiadau o’r defnydd o feddyginiaethau. 
(2.83) 

5.17 Bod blychau cloadwy’n cael eu darparu mewn celloedd a rennir i storio meddyginiaethau sydd 
yn eu meddiant. (2.84) 

5.18 Bod gosodiadau yn ystafell ddihalogi’r ddeintyddfa yn cydymffurfio â safonau ar gyfer rheoli 
heintiau. (2.89) 

5.19 Bod pobl ifanc yn cael mynediad at therapi seicoleg glinigol a therapi iaith a lleferydd yn ôl eu 
hangen clinigol. (2.94) 

Arlwyo 

5.20 Bod bwydlenni’n cael eu cynllunio drwy ymgynghori â deietegydd/maethegydd. (2.104) 
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5.21 Bod cyfarpar arlwyo yn yr unedau’n cyfateb i’r cyfleusterau yn adeiniau’r oedolion. (2.105) 

5.22 Bod bwyd yn cael ei weini ar y tymheredd cywir, a bod tymereddau’n cael eu cofnodi ar adeg 
gweini bwyd ac yn cael eu monitro’n effeithiol gan reolwyr. (2.106) 

Prynu 

5.23 Bod pobl ifanc sy’n cyrraedd heb arian preifat yn cael cynnig blaendal o hyd at un wythnos o 
dâl i brynu eitemau, gan drefnu i’w ad-dalu’n raddol dros amser. (2.114) 

5.24 Na chodir tâl gweinyddu ar bobl ifanc am archebion drwy gatalogau. (2.115) 

Amser y tu allan i’r gell 

5.25 Bod pobl ifanc yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n caniatáu iddynt 
ddefnyddio eu hamser hamdden yn adeiladol. (3.8) 

Addysg, dysgu a sgiliau 

5.26 Bod yr holl wersi’n ddigon ymestynnol i ennyn diddordeb pobl ifanc a’u hysgogi. (3.23) 

5.27 Bod pobl ifanc yn cyrraedd yn brydlon ar gyfer yr holl wersi. (3.29) 

5.28 Bod hyd y sesiynau ystafell ddosbarth yn cael eu haddasu yn ôl anghenion pobl ifanc. (3.30) 

5.29 Bod pobl ifanc yn cael mwy o gyfle i gael profiad gwaith gan gynnwys eu rhyddhau ar 
drwydded dros dro os yw hynny’n briodol. (3.36) 

Cyn rhyddhau ac adsefydlu 

5.30 Bod y pwyllgor adsefydlu’n cael ei ailgynnull a’i fod yn cynnwys sefydliadau allanol i fwy o 
raddau. Dylai’r pwyllgor oruchwylio gweithrediad y strategaeth adsefydlu a’r cynlluniau 
gweithredu. (4.6) 

5.31 Bod y sefydliad yn cydweithio â’i gonsortiwm adsefydlu rhanbarthol, gwasanaethau troseddau 
ieuenctid a’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid i sicrhau bod gwybodaeth am ganlyniadau 
adsefydlu’n cael ei chasglu wedi i bobl ifanc adael yr uned. (4.7) 

Cynllunio ailintegreiddio 

5.32 Bod diwrnodau teuluol yn agored i’r holl bobl ifanc. (4.48) 

5.33 Bod y cynllun rhyddhau ar drwydded dros dro yn cael ei ddefnyddio i helpu i gynnal 
cysylltiadau teuluol. (4.49) 

5.34 Na fydd ymwelwyr yn cael eu troi i ffwrdd os na fydd ganddynt ddull adnabod ar bob ymweliad. 
(4.50) 
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Pwyntiau cadw tŷ 

Llysoedd, hebryngwyr a throsglwyddo  

5.35 Dylai gwybodaeth fod ar gael i bobl ifanc cyn eu derbyn i’w helpu i baratoi ar gyfer cyrraedd. 
(1.9) 

Diwrnodau cyntaf yn y ddalfa 

5.36 Dylai’r ystafell lle y cedwir pobl ifanc yn gyntaf fod yn fwy croesawus a dylid darparu 
gweithgareddau. (1.19) 

5.37 Dylai pobl ifanc gael gwneud galwad ffôn gyntaf yn breifat ym mhob achos. (1.20) 

5.38 Dylai’r wybodaeth gychwynnol fod ar gael mewn nifer o ieithoedd. (1.21) 

5.39 Dylai pobl ifanc dderbyn y pecyn cynefino pan fyddant yn cyrraedd. (1.22) 

Gofal ac amddiffyn plant a phobl ifanc  

5.40 Dylai aelodau penodedig y pwyllgor diogelu fod yn bresennol ym mhob cyfarfod neu anfon 
cynrychiolydd. Dylid darparu adroddiadau adrannol i’r pwyllgorau yn ôl yr angen. (1.32) 

Defnyddio grym 

5.41 Dylid cynnwys yng nghofnodion cyfarfodydd sut yr oedd data wedi’u defnyddio i bennu 
materion i’w trafod ymhellach. (1.82) 

5.42 Dylid dangos mewn cofnodion o ôl-adroddiadau ar ddefnyddio grym beth y mae pobl ifanc 
wedi’i ddysgu a chysylltiadau â’u cynlluniau gofal. (1.83) 

Camddefnyddio sylweddau 

5.43 Dylid gorchuddio’r ffenestr arsylwi yn yr ystafell profion cyffuriau gorfodol cyn rhoi profion i bobl 
ifanc. (1.95) 

Unedau preswyl  

5.44 Dylid monitro lluniau sy’n cael eu gosod mewn celloedd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â 
safonau diogelwch a gwedduster. (2.19) 

5.45 Dylai ffonau gael eu defnyddio’n breifat a dylai pobl ifanc gael cyfle i gyfnewid hawliau am 
ymweliadau sydd heb eu defnyddio am gredydau ffôn. (2.20) 

5.46 Dylid amnewid matresi sydd wedi’u difrodi. (2.21) 

5.47 Dylai pobl ifanc allu cyfnewid dillad yn rheolaidd. (2.22) 
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Perthnasoedd rhwng staff a phlant a phobl ifanc 

5.48 Dylid cynnwys pwyntiau gweithredu mewn cofnodion o gyfarfodydd y fforwm i ddelio â 
materion y mae pobl ifanc wedi’u codi. (2.29) 

5.49 Dylai staff fod ar wyliadwriaeth am sylwadau amhriodol bob amser a dylent eu herio. (2.30) 

Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

5.50 Dylai pob aelod staff yn yr uned fod yn ymwybodol o bobl ifanc ag anableddau dysgu y mae 
angen cymorth ychwanegol arnynt. (2.46) 

Gwasanaethau iechyd 

5.51 Dylid cyflwyno arweiniad darluniadol i ofal iechyd cyn gynted â phosibl. (2.75) 

5.52 Dylid cadw cofnodion clir y gellir eu hadalw o’r gwiriadau ar ddyddiadau yn y fferyllfa. (2.85) 

5.53 Dylid cofnodi meddyginiaethau a gyflenwir drwy gyfarwyddiadau grŵp cleifion ar siart 
presgripsiynau’r claf. (2.86) 

5.54 Dylid datgan yn glir yn y cyfarwyddyd grŵp cleifion ar gyfer aspirin na ddylai aspirin gael ei roi i 
rai dan 16 oed heb argymhelliad gan feddyg. (2.87) 

Arlwyo 

5.55 Dylai pobl ifanc allu gwneud diod boeth ar ôl cloi’r drysau gyda’r hwyr. (2.107) 

Prynu 

5.56 Dylai staff prynu gael eu cynrychioli mewn fforymau ymgynghori. (2.116) 

5.57 Dylid hysbysebu’r rhestr prynu mewn lle amlwg yn y ddwy adain. (2.117) 

Amser y tu allan i’r gell 

5.58 Dylid datgloi drysau’r bobl ifanc mewn pryd ar gyfer cymdeithasu. (3.9) 

Addysg, dysgu a sgiliau 

5.59 Dylid rhoi gwybod i bobl ifanc y gallant ddefnyddio’r llyfrgell gyda’r hwyr. (3.41) 

Cynllunio hyfforddiant a rheoli trefniadau remandio 

5.60 Dylai gweithwyr allweddol chwarae mwy o ran mewn adsefydlu pobl ifanc. (4.21) 

5.61 Dylid casglu data ychwanegol am niferoedd y plant sy’n derbyn gofal ac ansawdd y 
gwasanaeth y maent yn ei gael gan eu hawdurdodau lleol. (4.22) 
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Cynllunio ailintegreiddio 

5.62 Dylid casglu gwybodaeth fanylach am y math o lety y mae pobl ifanc yn dychwelyd iddo ar ôl 
eu rhyddhau ac a yw’r llety’n ddiogel, yn addas ac yn gynaliadwy. (4.31) 

5.63 Dylid cynnig gwell dewis o deganau yn y lle ymweliadau. (4.51) 

Arferion da 

Amddiffyn plant 

5.64 Roedd ymgysylltu rhagorol â phobl ifanc, eu teuluoedd ac asiantaethau allanol priodol yn ystod 
ymchwiliadau yn helpu pobl ifanc i ymdopi mewn sefyllfaoedd a allai fod yn anodd. (1.41) 

Gwasanaethau iechyd 

5.65 Roedd y cyfnod trosglwyddo rhwng yr asesiad gan wasanaeth ymgynghori a thrin fforensig y 
glasoed a derbyn y claf i wely diogel yn y gwasanaeth iechyd yn eithriadol o fyr. (2.95) 

Arlwyo 

5.66 Drwy ddarparu pecyn bwyd i ddynion ifanc a oedd yn cael meddyginiaeth am ADHD roedd 
modd sicrhau bod ganddynt rywbeth i’w fwyta os oedd arnynt eisiau bwyd ar ôl cloi’r drysau 
gyda’r hwyr. (2.108) 
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Atodiad I: Tîm yr arolygiad 
 

Nick Hardwick   Prif Arolygydd 
Ian Macfadyen   Arweinydd y tîm 
Joss Crosbie   Arolygydd 
Angela Johnson   Arolygydd 
Vinnett Pearcy   Arolygydd 
Ian Thomson   Arolygydd 
 
Arolygwyr arbenigol 
Paul Tarbuck   Arolygydd gofal iechyd 
Paul Roberts   Arolygydd camddefnyddio sylweddau 
Helen Boniface   Arolygydd fferylliaeth 
Alun Connick   Arolygydd Estyn 
Penny Lewis   Arolygydd Estyn 
 
Olayinka Macauley  Ymchwilydd 
Nalini Sharma   Ymchwilydd 
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Atodiad II: Proffil poblogaeth y sefydliad 
Sylwer: Darparwyd y ffigurau canlynol gan y sefydliad ac mae unrhyw wallau yn rhai gan y 
sefydliad. 

 
Statws Nifer y bobl ifanc % 

Wedi’i ddedfrydu 39 78 
Wedi’i alw’n ôl 4 8 
Wedi cael euogfarn ond heb ei 
ddedfrydu 

1 2 

Wedi’i remandio 6 12 
Wedi’i gadw yn y ddalfa  0 0 
Cyfanswm 50 100 

 
Oed Nifer y bobl ifanc % 

15 mlwydd 1 2 
16 mlwydd 10 20 
17 flwydd 38 76 
18 mlwydd 1 2 
Cyfanswm 50 100 

 
Cenedligrwydd Nifer y bobl ifanc % 

Prydeinig 48 96 
Gwladolion tramor 2 4 
Cyfanswm 50 100 

 
Ethnigrwydd Nifer y bobl ifanc % 
Gwyn   
     Prydeinig 38 76 
     Gwyddelig   
     Gwyn arall   
Cymysg   
    Caribïaidd gwyn a du 2 4 
     Affricanaidd gwyn a du   
     Gwyn ac Asiaidd   
     Cymysg arall 1 2 
Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig   
     Indiaidd   
     Pacistanaidd 1 2 
     Bangladeshaidd   
     Asiaidd arall 1 2 
Du neu Ddu Prydeinig   
     Caribïaidd 1 2 
     Affricanaidd 2 4 
     Du arall 4 8 
Tsieineaidd neu grŵp ethnig 
arall 

  

     Tsieineaidd   
     Grŵp ethnig arall   
Heb ei ddatgan   
Cyfanswm 50 100 
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Crefydd Nifer y bobl ifanc % 
Bedyddiwr   
Eglwys Loegr 3 6 
Catholig Rhufeinig 4 8 
Enwadau Cristnogol eraill  4 8 
Mwslim 10 20 
Sikh   
Hindŵ   
Bwdhydd   
Iddewig   
Arall  11 22 
Dim crefydd 18 36 
Cyfanswm 50 100 

 
Wedi’i ddedfrydu’n unig – hyd yr arhosiad yn ôl oed 

Hyd yr 
arhosiad 

<1 mis 1–3 mis 3–6 mis 6–12 mis 1–2 fl 2 fl + Cyfansw
m 

Oed        
15 mlwydd 1      1 
16 mlwydd 2 6 2    10 
17 flwydd 2 13 11 5   31 
18 mlwydd    1   1 
Cyfansw

m
5 19 13 6   43 

 
Heb ei ddedfrydu’n unig – hyd yr arhosiad yn ôl oed 

Hyd yr 
arhosiad 

<1 mis 1–3 mis 3–6 mis 6–12 mis 1–2 fl 2 fl + Cyfanswm 

Oed        
15 mlwydd        
16 mlwydd        
17 flwydd 2 4 1    7 
18 mlwydd        
Cyfanswm 2 4 1    7 

 
Prif drosedd Nifer y bobl ifanc % 

Trais yn erbyn person 14 28 
Troseddau rhywiol 2 4 
Bwrgleriaeth 11 22 
Ysbeilio 9 18 
Dwyn a thrafod nwyddau wedi’u 
dwyn 

2 4 

Twyll a ffugio   
Troseddau cyffuriau 5 10 
Troseddau eraill 7 14 
Trosedd heb ei gofnodi/gwarant 
i gadw 

  

Cyfanswm 50 100 
 
Nifer y rhai wedi’u cadw dan Adran 53 (2)/91 (dedfrydau penodol yn unig) yn ôl oed a dedfryd 

Dedfryd Dan 2 fl 2–3 bl 3–4 bl 4–5 ml 5 ml + Cyfanswm 
Oed       

15 mlwydd       
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16 mlwydd       
17 flwydd   3   3 
18 mlwydd       
Cyfanswm   3   3 

 
Nifer y rhai a gadwyd dan orchymyn cadw a hyfforddi (hyd cyfan 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 mlwydd     1   1 
16 mlwydd  1 2 1 3   7 
17 flwydd  3 4 3 6 9 2 27 
18 mlwydd         
Cyfanswm  4 6 4 10 9 2 35 

 
Nifer y dedfrydau estynedig dan Adran 228 (dedfryd estynedig i ddiogelu’r cyhoedd) 

Dedfryd Dan 2 fl 2–3 bl 3–4 bl 4–5 ml 5 ml + Cyfanswm 
Oed       

15 mlwydd       
16 mlwydd   1   1 
17 flwydd       
18 mlwydd    1  1 
Cyfanswm   1 1  2 

 
Nifer y dedfrydau amhenodol yn ôl oedran 

Dedfryd Adran 90 Adran 53 
(1) 

ISPPCJ03 Wedi’i 
alw’n ôl 

Yn ôl 
ewyllys EM 

Cyfanswm 

Oed       
15 mlwydd       
16 mlwydd   1 1  2 
17 flwydd    1  1 
18 mlwydd       
Cyfanswm   1 2  3 

 
Pellter oddi cartref 

Llai na 60 
milltir 

Mwy na 60 
milltir 

42 8 
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Atodiad III: Crynodeb o holiaduron a chyfweliadau 
â phlant a phobl ifanc  

Cyflwyniad 
 
Mae Arolygiaeth Carchardai EM wedi cynnal arolygon o blant a phobl ifanc (rhwng 15 a 18 
oed) sydd wedi’u cadw mewn dalfa yn y carchar, drwy gydweithio â’r Bwrdd Cyfiawnder 
Ieuenctid (BCI), er 2001. Fel rhan o gytundeb lefel gwasanaeth rhwng Arolygiaeth Carchardai 
EM a’r BCI, cynhelir arolwg bob blwyddyn yn awr o bob sefydliad sy’n cadw plant a phobl 
ifanc. Amcan yr arolwg yw rhoi cyfle i bobl ifanc wneud sylwadau am eu triniaeth a’u hamodau 
byw yn y ddalfa, i gyfrannu at sylfaen dystiolaeth Arolygiaeth Carchardai EM a’r BCI.  
 
Mae’r crynodeb hwn yn cynnwys profiadau a chanfyddiadau sydd wedi’u cofnodi gan bobl 
ifanc yn STI a Charchar EM Parc. Mae ynddo ddisgrifiad o fethodoleg yr arolwg, disgrifiad o’r 
ffordd y mae’r data wedi’u dadansoddi a chanlyniadau’r arolwg. 
 
Yn ychwanegol at y crynodebau unigol hyn, cyhoeddir adroddiad blynyddol sy’n cynnwys 
canlyniadau’r holl arolygon a gynhelir bob blwyddyn. Adroddiad manwl yw hwn sy’n cymharu 
data o arolygon o flwyddyn i flwyddyn, yn dadansoddi’r sefyllfa mewn gwahanol sefydliadau ac 
yn rhoi dadansoddiadau o amrywiaeth.  
 
Yn ogystal â’u cyhoeddi yn y crynodeb unigol hwn ac yn yr adroddiad blynyddol, roedd y data 
a gasglwyd drwy’r arolwg wedi’u defnyddio ar gyfer arolygiad. Yn ystod arolygiadau, bydd 
canfyddiadau o’r arolwg yn cael eu triongli ag arsylwadau’r arolygwyr, trafodaethau â phobl 
ifanc a staff a dogfennau sy’n cael eu dal yn y sefydliad. Mae adroddiad yr arolygiad (sydd ar 
gael yn www.justice.gov.uk/about/hmi-prisons) yn rhoi asesiad wedi’i driongli o berfformiad y 
sefydliad ar sail y ‘Disgwyliadau’ ym meini prawf yr Arolygiaeth Carchardai ar gyfer arolygu. 
Mae canlyniadau’r arolwg wedi’u cynnwys hefyd yn yr atodiadau i adroddiad yr arolygiad.  

Methodoleg yr arolwg  
 
Cynhaliwyd arolwg gwirfoddol, cyfrinachol a di-enw o’r boblogaeth o blant a phobl ifanc (rhwng 
15 a 18 mlwydd oed) gan Arolygiaeth Carchardai EM.  

Dewis y sampl 

 
Ar adeg yr arolwg ar 30 Mai 2012, poblogaeth y bobl ifanc yn STI a Charchar EM Parc oedd 
52. Maint y sampl oedd 50, gan fod dau berson ifanc yn y llys ar ddiwrnod yr ymweliad felly nid 
oeddent ar gael i lenwi’r holiadur. Roedd hyn yn 96% o boblogaeth y plant a phobl ifanc.  
 
Roedd y trefniadau i lenwi’r holiadur yn wirfoddol. Nodwyd gwrthodiadau i gymryd rhan. 
Cyfwelwyd unrhyw ymatebwyr a oedd ag anawsterau o ran darllen ac ysgrifennu. Un 
ymatebydd a gyfwelwyd.  
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Methodoleg 

 
Gwnaethpwyd pob ymdrech i ddosbarthu’r holiaduron i bob ymatebydd yn unigol. Roedd hyn 
yn rhoi cyfle i ymchwilwyr egluro natur annibynnol yr Arolygiaeth a phwrpas yr arolwg, a hefyd i 
ateb cwestiynau.  
 
Roedd yr holl holiaduron a lenwyd yn cael eu trin yn gyfrinachol – dim ond aelodau o’r 
Arolygiaeth a’u gwelodd. Er mwyn sicrhau cyfrinachedd, gofynnwyd i ymatebwyr wneud un o’r 
canlynol: 
 bod â’r holiadur yn barod i’w roi’n ôl i aelod o’r tîm ymchwil ar amser penodedig 
 selio’r holiadur yn yr amlen a ddarparwyd a’i drosglwyddo i aelod o’r staff, os oedd yn 

barod i’w dderbyn, neu 
 selio’r holiadur yn yr amlen a ddarparwyd a’i adael yn ei ystafell i’w gasglu. 

 
Ni ofynnwyd i ymatebwyr roi eu henwau ar yr holiadur, er bod modd olrhain eu hymatebion yn 
ôl iddynt yn unol â gofynion ar gyfer amddiffyn plant. 

Cyfraddau ymateb 

 
Roedd cyfanswm o 38 o ymatebwyr wedi llenwi eu holiaduron a’u dychwelyd. Roedd hyn yn 
73% o nifer y plant a phobl ifanc yn y sefydliad ar y pryd. Y gyfradd ymateb o’r sampl oedd 
76%. 
 
Roedd pum ymatebydd wedi gwrthod llenwi’r holiadur ac roedd saith wedi’u dychwelyd yn 
wag.  

Cymariaethau 

 
Mae’r canlyniadau o’r arolwg hwn wedi’u dangos ochr yn ochr â’r ffigur cymharol ar gyfer yr 
holl blant a phobl ifanc a holwyd mewn sefydliadau troseddwyr ifanc. Mae’r ffigur cymharol 
hwn wedi’i seilio ar yr holl ymatebion o arolygon a gynhaliwyd yn y 10 sefydliad arall i fechgyn 
a dynion ifanc ers Ebrill 2011. Roedd yr holl ymatebion coll wedi’u hepgor o’r dadansoddiad. O 
fewn y dadansoddiadau ystadegol mae’r holl ddata wedi’u pwysoli i ddynwared canran 
sefydlog o’r sampl ym mhob sefydliad.  
 
Mae ffigur cymharol ychwanegol yn cymharu ymatebion pobl ifanc yn 2012 â’r ymatebion gan 
bobl ifanc a holwyd yn STI a Charchar EM Parc yn 2010. Dylid nodi bod y ddwy set o ddata 
wedi’u codio yn yr un ffordd er mwyn cymharu ystadegau o’r arolwg diweddaraf â’r rhai o’r 
arolwg blaenorol. Oherwydd hyn gallai canrannau o arolygon blaenorol ymddangos yn uwch 
neu’n is gan ei bod yn bosibl bod rhai o’r cwestiynau yn yr arolwg wedi newid. Serch hynny, 
mae’r ddwy ganran yn gywir am y poblogaethau y cafwyd y canlyniadau ganddynt, ac mae’r 
arwyddocâd ystadegol (gweler isod) yn gywir. 
 
Mewn rhai achosion, bydd gwahaniaeth rhwng y dadansoddiad sy’n cymharu’r canfyddiadau 
o’r arolwg diweddaraf â’r canfyddiadau o’r arolwg blaenorol mewn sefydliad penodol yn y 
ddogfen ganfyddiadau unigol ac yn yr atodiadau i’r adroddiad am arolygiad. Bydd hyn yn 
digwydd lle y mae’r arolwg cyfredol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer arolygiad ond bod yr arolwg 
blaenorol yn y sefydliad heb ei ddefnyddio ar gyfer hynny. I ddibenion yr arolwg mae’n fwy 
buddiol cymharu’r arolwg cyfredol â’r arolwg a gynhaliwyd ar gyfer yr arolygiad diwethaf, felly y 
fersiwn hon a fydd yn adroddiad yr arolygiad, tra bydd y gymhariaeth rhwng yr arolwg cyfredol 
a’r arolwg diwethaf yn y sefydliad yn ymddangos yn y ddogfen unigol. 
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Yn yr holl ddogfennau uchod, mae gwahaniaethau o arwyddocâd ystadegol wedi’u dangos. Yr 
arwyddocâd ystadegol sy’n dangos a oes gwir wahaniaeth rhwng y ffigurau, h.y. nad yw’r 
gwahaniaeth yn ganlyniad i siawns yn unig. Mae canlyniadau sy’n arwyddocaol well wedi’u 
dangos â graddliwio gwyrdd, mae canlyniadau sy’n arwyddocaol waeth wedi’u dangos â 
graddliwio glas, ac ni fydd graddliwio os nad oes gwahaniaeth arwyddocaol. Mae graddliwio 
oren yn dangos bod gwahaniaeth arwyddocaol yn y manylion cefndir demograffig.  

 
Mae rhai cwestiynau wedi’u hidlo ar sail yr ymateb i gwestiwn blaenorol. Mae cwestiynau sydd 
wedi’u hidlo wedi cael eu mewnoli’n glir ac mae esboniad o’u blaen i ddangos pa ymatebwyr 
sydd wedi’u cynnwys yn y cwestiynau a hidlwyd. Fel arall, mae’r canrannau a roddwyd yn 
cyfeirio at y sampl gyfan. Mae’r holl ymatebion coll wedi’u hepgor o’r dadansoddiad.  

Crynodeb 

 
Yn ogystal â hyn, mae crynodeb o ganlyniadau’r arolwg wedi’i gynnwys sy’n dadansoddi’r 
ymatebion i bob cwestiwn. Mae canrannau wedi’u talgrynnu, felly mae’n bosibl na fyddant yn 
gwneud cyfanswm o 100%. 
 
Nid yw unrhyw gwestiynau wedi’u hidlo yn y crynodeb felly mae’r holl ganrannau’n cyfeirio at 
ymatebion gan y sampl gyfan. Mae’n bosibl y bydd gwahaniaeth bach yn y canrannau rhwng 
rhai ymatebion yn y crynodeb, er enghraifft yn yr opsiwn ‘heb gael fy nedfrydu’, rhwng 
cwestiynau. Mae hyn yn ganlyniad i gyfraddau ymateb gwahanol ar gyfer cwestiynau, sy’n 
golygu bod y canrannau wedi’u cyfrifo ar sail cyfansymiau gwahanol (mae’r holl ddata coll 
wedi’u hepgor). Bydd y rhifau gwirioneddol yn cyfateb gan fod y data’n cael eu ‘glanhau’ i 
sicrhau eu bod yn gyson.  
 
Gellir cael gwahaniaeth o 1% neu 2% rhwng y canrannau yn y crynodeb a’r rheini yn y data 
cymharu gan fod y data cymharu wedi’u pwysoli at ddibenion cymharu. 
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Canlyniadau’r arolwg 
 

 ADRAN 1: AMDANOCH CHI 
 

C1 Beth yw’ch oed? 
  15.......................................................................................................................................   2 (5%) 
  16.......................................................................................................................................   4 (11%) 
  17.......................................................................................................................................   31 (82%)
  18.......................................................................................................................................   1 (3%) 

 
C2 Ydych chi’n ddinesydd Prydeinig?  
  Ydw.......................................................................................................................................  35 (95%) 
  Nac ydw ...............................................................................................................................  2 (5%) 

 
C3 Ydych chi’n deall Saesneg llafar? 
  Ydw ......................................................................................................................................  36 (97%)
  Nac ydw...............................................................................................................................  1 (3%) 

 
C4 Ydych chi’n deall Saesneg ysgrifenedig? 
  Ydw ......................................................................................................................................  35 (97%)
  Nac ydw...............................................................................................................................  1 (3%) 

 
C5 Beth yw’ch tarddiad ethnig? 
  Gwyn - Prydeinig................................................................................................................  28 (74%)
  Gwyn - Gwyddelig..............................................................................................................  0 (0%) 
  Gwyn - Arall ........................................................................................................................  1 (3%) 
  Du neu Ddu Prydeinig - Caribïaidd .................................................................................  2 (5%) 
  Du neu Ddu Prydeinig - Affricanaidd ..............................................................................  0 (0%) 
  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 .........................................................  0 (0%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Tsieineaidd .................................................................  0 (0%) 
  Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig - Arall..............................................................................  0 (0%) 
  Hil gymysg - Gwyn a du Caribïaidd.................................................................................  4 (11%) 
  Hil gymysg - Gwyn a du Affricanaidd..............................................................................  1 (3%) 
  Hil gymysg - Gwyn ac Asiaidd .........................................................................................  0 (0%) 
  Hil gymysg - Arall ...............................................................................................................  0 (0%) 
  Arabaidd ..............................................................................................................................  1 (3%) 
  Grŵp ethnig arall ................................................................................................................  0 (0%) 

 
C6 Beth yw’ch crefydd? 
  Dim .......................................................................................................................................  20 (57%)
  Eglwys Loegr ......................................................................................................................  5 (14%) 
  Catholig ...............................................................................................................................  3 (9%) 
  Protestannaidd ...................................................................................................................  1 (3%) 
  Enwad Cristnogol arall ......................................................................................................  1 (3%) 
  Bwdhydd..............................................................................................................................  0 (0%) 
  Hindŵ ...................................................................................................................................  0 (0%) 
  Iddewig ................................................................................................................................  0 (0%) 
  Mwslim.................................................................................................................................  5 (14%) 
  Sikh ......................................................................................................................................  0 (0%) 
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C7 Ydych chi’n eich ystyried eich hun yn Sipsi/Romani/Teithiwr?  
  Ydw ...................................................................................................................................  1 (3%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  35 (95%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  1 (3%) 

 
C8 Oes unrhyw blant gennych chi? 
  Oes....................................................................................................................................  3 (8%) 
  Nac oes ............................................................................................................................  33 (92%) 

 
C9 Ydych chi’n ystyried bod gennych chi anabledd (h.y. a oes angen help arnoch chi i ddelio 

ag unrhyw anghenion corfforol, meddyliol neu anghenion dysgu tymor hir)? 
  Ydw ...................................................................................................................................  5 (14%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  32 (86%) 

 
C10 Ydych chi erioed wedi bod dan ofal awdurdod lleol? 
  Ydw ...................................................................................................................................  14 (39%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  22 (61%) 

 
 ADRAN 2: AM EICH DEDFRYD 

 
C1 Ydych chi wedi cael dedfryd? 
  Ydw ......................................................................................................................................  32 (86%)
  Nac ydw – heb gael dedfryd/ar remand .........................................................................  5 (14%) 

 
C2 Pa mor hir yw’ch dedfryd (dedfryd lawn y gorchymyn cadw a hyfforddi)? 
  Heb gael dedfryd..............................................................................................................  5 (15%) 
  Llai na 6 mis........................................................................................................................  6 (18%) 
  6 i 12 mis .............................................................................................................................  9 (26%) 
  Mwy na 12 mis, hyd at 2 flynedd .....................................................................................  8 (24%) 
  Mwy na 2 flynedd ...............................................................................................................  6 (18%) 
  Dedfryd amhenodol i ddiogelu’r cyhoedd (IPP) ............................................................  0 (0%) 

 
C3 Pa mor hir yr ydych chi wedi bod yn y sefydliad hwn? 
  Llai nag 1 mis ..................................................................................................................  9 (24%) 
  1 i 6 mis ............................................................................................................................  21 (55%) 
  Mwy na 6 mis, ond llai na 12 mis .................................................................................  6 (16%) 
  12 mis i 2 flynedd ............................................................................................................  2 (5%) 
  Mwy na 2 flynedd ............................................................................................................  0 (0%) 

 
C4 Ai hwn yw’r tro cyntaf i chi fod yn y ddalfa mewn sefydliad troseddwyr ifanc, cartref 

diogel i blant neu ganolfan hyfforddi ddiogel? 
  Ie........................................................................................................................................  27 (71%) 
  Nage .................................................................................................................................  11 (29%) 

 
 ADRAN 3: LLYSOEDD, TROSGLWYDDO A HEBRYNGWYR 

 
C1  Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, oeddech chi’n teimlo’n ddiogel? 
  Oeddwn .................................................................................................................................. 33 89%)
  Nac oeddwn...........................................................................................................................  1 (3%) 
  Ddim yn cofio.........................................................................................................................  3 (8%) 

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

o ddynion a menywod yn teithio gyda chi? 
  Oedd .................................................................................................................................  20 (53%) 
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  Nac oedd ..........................................................................................................................  16 (42%) 
  Ddim yn cofio...................................................................................................................  2 (5%) 

 
C3 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, pa mor hir yr oeddech chi yn y fan hebrwng? 
  Llai na 2 awr .......................................................................................................................  27 (71%)
  2 i 4 awr ...............................................................................................................................  9 (24%) 
  Mwy na 4 awr .....................................................................................................................  1 (3%) 
  Ddim yn cofio......................................................................................................................  1 (3%) 

 
C4 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, a gawsoch chi gynnig amser i fynd i’r toiled? 
  Roedd y daith yn llai na 2 awr ..................................................................................  27 (71%) 
  Do ......................................................................................................................................  0 (0%) 
  Naddo ...............................................................................................................................  10 (26%) 
  Ddim yn cofio...................................................................................................................  1 (3%) 

 
C5 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, a gawsoch chi gynnig rhywbeth i’w fwyta neu yfed? 
  Roedd y daith yn llai na 2 awr ......................................................................................  27 (71%)
  Do .........................................................................................................................................  2 (5%) 
  Naddo ..................................................................................................................................  9 (24%) 
  Ddim yn cofio......................................................................................................................  0 (0%) 

 
C6 Ar eich taith ddiwethaf i ddod yma, sut yr oeddech yn teimlo’ch bod yn cael eich trin gan 

y staff hebrwng? 
  Yn dda iawn .....................................................................................................................  6 (16%) 
  Yn dda ..............................................................................................................................  13 (34%) 
  Y naill na’r llall .................................................................................................................  10 (26%) 
  Yn wael.............................................................................................................................  2 (5%) 
  Yn wael iawn ...................................................................................................................  0 (0%) 
  Ddim yn cofio...................................................................................................................  7 (18%) 

 
C7 Cyn i chi gyrraedd yma, a gawsoch chi unrhyw wybodaeth i’ch helpu i baratoi i ddod 

yma? 
  Do – ac roedd yn help i mi.............................................................................................  9 (24%) 
  Do – ond nid oedd yn help i mi .....................................................................................  1 (3%) 
  Naddo – ni chefais unrhyw wybodaeth........................................................................  22 (58%) 
  Ddim yn cofio...................................................................................................................  6 (16%) 

 
 ADRAN 4: Y DIWRNODAU CYNTAF 

 
C1 Pa mor hir yr oeddech chi yn y dderbynfa? 
  Llai na 2 awr ....................................................................................................................  22 (59%) 
  2 awr neu’n hirach ..........................................................................................................  11 (30%) 
  Ddim yn cofio ..................................................................................................................  4 (11%) 

 
C2 Pan gawsoch chi’ch chwilio, a oedd hyn yn cael ei wneud mewn ffordd barchus? 
  Oedd ....................................................................................................................................  32 (86%)
  Nac oedd .............................................................................................................................  0 (0%) 
  Ddim yn cofio/Ddim yn berthnasol ..................................................................................  5 (14%) 

 
C3 Pa mor dda yr oeddech yn teimlo’ch bod yn cael eich trin yn y dderbynfa? 
  Yn dda iawn .....................................................................................................................  2 (5%) 
  Yn dda ..............................................................................................................................  19 (51%) 
  Y naill na’r llall .................................................................................................................  13 (35%) 
  Yn wael.............................................................................................................................  0 (0%) 
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  Yn wael iawn ...................................................................................................................  0 (0%) 
  Ddim yn cofio...................................................................................................................  3 (8%) 

 
C4 Pan wnaethoch chi gyrraedd yma gyntaf, a ofynnodd staff a oedd angen help neu 

gefnogaeth arnoch chi i ddelio ag unrhyw un o’r pethau canlynol? (Ticiwch bob un sy’n 
berthnasol i chi.) 

  Ddim yn gallu smygu .....................  20 (54%) Poeni am arian ...............................  7 (19%) 
  Colli eiddo .......................................  7 (19%) Teimlo pryder//gofid/angen 

siarad â rhywun..............................
  12 (32%) 

  Teimlo ofn .......................................  6 (16%) Problemau iechyd ..........................  20 (54%) 
  Problemau â gang .........................  7 (19%) Cael rhifau ffôn ...............................  16 (43%) 
  Cysylltu â’m teulu...........................  22 (59%) Ni ofynnodd staff i mi am 

unrhyw un o’r rhain.....................
  4 (11%) 

 
C5 Pan wnaethoch chi gyrraedd yma gyntaf, a oedd unrhyw un o’r problemau canlynol 

gennych? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Ddim yn gallu smygu ........................  20 (59%) Poeni am arian ..................................  5 (15%) 
  Colli eiddo ..........................................  6 (18%) Teimlo pryder//gofid/angen siarad 

â rhywun.............................................
  1 (3%) 

  Teimlo ofn ..........................................  2 (6%) Problemau iechyd .............................  3 (9%) 
  Problemau â gang ............................  2 (6%) Cael rhifau ffôn ..................................  8 (24%) 
  Cysylltu â’m teulu..............................  8 (24%) Nid oedd unrhyw broblemau 

gennyf ................................................
  5 (15%) 

 
C6 Pan wnaethoch chi gyrraedd yma gyntaf, a gawsoch chi unrhyw un o’r canlynol? (Ticiwch 

bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Pethau ymolchi/eitemau sylfaenol................................................................................  31 (86%) 
  Cyfle i gael cawod...........................................................................................................  22 (61%) 
  Rhywbeth i’w fwyta .........................................................................................................  28 (78%) 
  Galwad ffôn am ddim i ffrindiau/aelod o’r teulu ..........................................................  32 (89%) 
  Credyd ffôn â PIN ...........................................................................................................  17 (47%) 
  Gwybodaeth am deimlo pryder/gofid ...........................................................................  12 (33%) 
  Ddim yn cofio...................................................................................................................  1 (3%) 
  Ni chefais unrhyw un o’r rhain ..................................................................................  0 (0%) 

 
C7 O fewn y 24 awr gyntaf yr oeddech chi yma, a oeddech chi’n gallu mynd at y bobl neu 

wasanaethau canlynol? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Caplan ..............................................................................................................................  27 (77%) 
  Mentor cymheiriaid .........................................................................................................  3 (9%) 
  Childline/Samariaid.........................................................................................................  10 (29%) 
  Siop/ffreutur y carchar....................................................................................................  4 (11%) 
  Ddim yn cofio...................................................................................................................  5 (14%) 
  Ni chefais fynd at unrhyw un o’r rhain ...................................................................  2 (6%) 

 
C8 Cyn cloi drws eich cell ar y noson gyntaf, a gawsoch eich gweld gan feddyg neu nyrs? 
  Do .........................................................................................................................................  32 (86%)
  Naddo ..................................................................................................................................  5 (14%) 
  Ddim yn cofio......................................................................................................................  0 (0%) 

 
C9 A oeddech yn teimlo’n ddiogel ar eich noson gyntaf yma? 
  Oeddwn .................................................................................................................................. 32(86%)
  Nac oeddwn...........................................................................................................................  2 (5%) 
  Ddim yn cofio.........................................................................................................................  3 (8%) 
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C10 A oedd y cwrs cynefino’n cynnwys popeth yr oedd arnoch chi eisiau ei wybod am y 
sefydliad? 

  Nid wyf wedi bod ar gwrs cynefino..........................................................................  0 (0%) 
  Oedd .................................................................................................................................  28 (78%) 
  Nac oedd ..........................................................................................................................  3 (8%) 
  Ddim yn cofio...................................................................................................................  5 (14%) 

 
 ADRAN 5: BYWYD POB DYDD A PHARCH 

 
C1 A allwch gael cawod bob dydd fel arfer os ydych yn dymuno? 
  Gallaf.................................................................................................................................  37 (100%) 
  Na allaf ............................................................................................................................  0 (0%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  0 (0%) 

 
C2 A yw cloch galw eich cell yn cael ei hateb o fewn pum munud fel arfer? 
  Ydyw .................................................................................................................................  24 (65%) 
  Nac ydyw..........................................................................................................................  12 (32%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  1 (3%) 

 
C3 Pa fath o fwyd sydd yma? 
  Da iawn.............................................................................................................................  0 (0%) 
  Da ......................................................................................................................................  2 (6%) 
  Y naill na’r llall .................................................................................................................  13 (36%) 
  Gwael................................................................................................................................  12 (33%) 
  Gwael iawn ......................................................................................................................  9 (25%) 

 
C4 A yw’r siop/ffreutur yn gwerthu amrywiaeth ddigonol o nwyddau? 
  Nid wyf wedi prynu dim eto/Ddim yn gwybod ......................................................  0 (0%) 
  Ydyw .................................................................................................................................  22 (61%) 
  Nac ydyw..........................................................................................................................  14 (39%) 

 
C5 Pa mor hawdd yw i chi fynd i wasanaethau crefyddol? 
  Nid wyf am fynd i wasanaethau crefyddol .............................................................  8 (22%) 
  Hawdd iawn .....................................................................................................................  12 (32%) 
  Hawdd...............................................................................................................................  12 (32%) 
  Y naill na’r llall .................................................................................................................  3 (8%) 
  Anodd ...............................................................................................................................  0 (0%) 
  Anodd iawn ......................................................................................................................  0 (0%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  2 (5%) 

 
C6 A allwch siarad â chaplan sy’n perthyn i’ch crefydd chi os ydych yn dymuno? 
  Gallaf....................................................................................................................................  30 (81%)
  Na allaf ................................................................................................................................  1 (3%) 
  Ddim yn gwybod/ddim yn berthnasol..............................................................................  6 (16%) 

 
C7 A allwch siarad â mentor cymheiriaid pan fydd angen? 
  Gallaf.................................................................................................................................  16 (43%) 
  Na allaf .............................................................................................................................  1 (3%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  20 (54%) 

 
C8 A allwch siarad ag aelod o’r Bwrdd Monitro Annibynnol pan fydd angen? 
  Gallaf.................................................................................................................................  6 (17%) 
  Na allaf ............................................................................................................................  3 (8%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  27 (75%) 
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C9 A allwch siarad ag eiriolwr (rhywun o’r tu allan i’ch helpu) pan fydd angen? 
  Gallaf.................................................................................................................................  18 (49%) 
  Na allaf .............................................................................................................................  3 (8%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  16 (43%) 

 
 ADRAN 6: PERTHYNAS Â’R STAFF 

 
C1 A yw’r rhan fwyaf o’r staff yn eich trin â pharch? 
  Ydynt.................................................................................................................................  26 (72%) 
  Nac ydynt .........................................................................................................................  10 (28%) 

 
C2 Os bydd problem gennych chi, at bwy y byddech yn troi? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol 

i chi) 
  Neb...................................................  6 (16%) Gweithiwr cymdeithasol ................  8 (22%) 
  Swyddog personol .........................  14 (38%) Staff gwasanaethau iechyd ..........  7 (19%) 
  Swyddog adain...............................  12 (32%) Mentor cymheiriaid ........................  6 (16%) 
  Athro/staff addysg ..........................  5 (14%) Person ifanc arall yma ..................  7 (19%) 
  Staff y gampfa ................................  3 (8%) Gweithiwr achosion .......................  16 (43%) 
  Caplan .............................................  9 (24%) Eiriolwr .............................................  5 (14%) 
  Bwrdd Monitro Annibynnol ...........  2 (5%) Teulu/ffrindiau.................................  24 (65%) 
  Gweithiwr Tîm Troseddau 

Ieuenctid..........................................
  9 (24%) Childline/Samariaid........................  2 (5%) 

 
C3 A yw staff wedi’ch holi’n bersonol yn yr wythnos diwethaf i weld sut yr ydych chi’n dod 

ymlaen? 
  Ydynt.................................................................................................................................  22 (59%) 
  Nac ydynt .........................................................................................................................  15 (41%) 

 
C4 Pa bryd y gwnaethoch chi gwrdd gyntaf â’ch swyddog personol (penodol)? 
  Nid wyf wedi cwrdd ag ef/hi eto ................................................................................  3 (8%) 
  Yn yr wythnos gyntaf ......................................................................................................  18 (49%) 
  Ar ôl yr wythnos gyntaf...................................................................................................  8 (22%) 
  Ddim yn cofio...................................................................................................................  8 (22%) 

 
C5 Pa mor aml y byddwch chi’n gweld eich swyddog personol (penodol)? 
  Nid wyf wedi cwrdd ag ef/hi eto ................................................................................  3 (8%) 
  O leiaf unwaith yr wythnos ............................................................................................  25 (69%) 
  Llai nag unwaith yr wythnos ..........................................................................................  8 (22%) 

 
C6 A ydych chi’n teimlo bod eich swyddog personol (penodol) yn ceisio’ch helpu? 
  Nid wyf wedi cwrdd ag ef/hi eto ................................................................................  3 (8%) 
  Ydw ...................................................................................................................................  27 (75%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  6 (17%) 

 
 ADRAN 7: CEISIADAU A CHWYNION 

 
C1 A yw’n hawdd gwneud cais? 
  Ydyw .................................................................................................................................  32 (86%) 
  Nac ydyw..........................................................................................................................  1 (3%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  4 (11%) 

 
C2 A yw ceisiadau’n cael eu trin yn deg? 
  Nid wyf wedi gwneud cais..........................................................................................  14 (39%) 
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  Ydynt.................................................................................................................................  15 (42%) 
  Nac ydynt .........................................................................................................................  7 (19%) 

 
C3 A yw ceisiadau’n cael eu hateb yn gyflym (o fewn 7 diwrnod)? 
  Nid wyf wedi gwneud cais..........................................................................................  14 (39%) 
  Ydynt.................................................................................................................................  16 (44%) 
  Nac ydynt .........................................................................................................................  6 (17%) 
C4 A yw’n hawdd gwneud cwyn? 
  Ydyw .................................................................................................................................  26 (70%) 
  Nac ydyw..........................................................................................................................  1 (3%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  10 (27%) 

 
C5 A yw cwynion yn cael eu trin yn deg? 
  Nid wyf wedi gwneud cwyn........................................................................................  18 (51%) 
  Ydynt.................................................................................................................................  3 (9%) 
  Nac ydynt .........................................................................................................................  14 (40%) 

 
C6 A yw cwynion yn cael eu hateb yn gyflym (o fewn 7 diwrnod)? 
  Nid wyf wedi gwneud cwyn........................................................................................  18 (53%) 
  Ydynt.................................................................................................................................  3 (9%) 
  Nac ydynt .........................................................................................................................  13 (38%) 

 
C7 A ydych chi erioed wedi teimlo’n rhy ofnus i wneud cwyn? 
  Ydw ...................................................................................................................................  4 (11%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  19 (54%) 
  Nid wyf erioed wedi bod ag angen gwneud cwyn......................................................  12 (34%) 

 
 ADRAN 8: GWOBRWYON A SANCSIYNAU, A DISGYBLAETH 

 
C1 Ar ba lefel ydych chi yn y cynllun gwobrwyon a sancsiynau? 
  Ddim yn gwybod beth yw’r cynllun gwobrwyon a sancsiynau ........................  0 (0%) 
  Uchaf ...............................................................................................................................  16 (43%) 
  Safonol (canol) ................................................................................................................  12 (32%) 
  Sylfaenol (gwaelod) ........................................................................................................  9 (24%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  0 (0%) 

 
C2 A ydych wedi’ch trin yn deg yn eich profiad chi o’r cynllun gwobrwyon a sancsiynau? 
  Ddim yn gwybod beth yw’r cynllun gwobrwyon a sancsiynau ........................  0 (0%) 
  Ydw ...................................................................................................................................  21 (57%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  12 (32%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  4 (11%) 

 
C3 A yw lefelau gwahanol y cynllun gwobrwyon a sancsiynau’n eich cymell i newid eich 

ymddygiad? 
  Ddim yn gwybod beth yw’r cynllun gwobrwyon a sancsiynau ........................  0 (0%) 
  Ydynt.................................................................................................................................  26 (70%) 
  Nac ydynt .........................................................................................................................  9 (24%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  2 (5%) 

 
C4 A ydych chi wedi cael adroddiad bach ers bod yn y sefydliad hwn? 
  Ydw ...................................................................................................................................  19 (51%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  17 (46%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  1 (3%) 
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C5 Os ydych chi wedi cael adroddiad bach, a oedd y broses wedi’i hegluro’n dda i chi? 
  Nid wyf wedi cael adroddiad bach ...........................................................................  18 (49%) 
  Oedd .................................................................................................................................  14 (38%) 
  Nac oedd ..........................................................................................................................  5 (14%) 

  
C6 A ydych chi wedi cael dyfarniad ers bod yn y sefydliad hwn? 
  Ydw ...................................................................................................................................  21 (60%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  14 (40%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  0 (0%) 

 
C7 Os ydych chi wedi cael dyfarniad, a oedd y broses wedi’i hegluro’n dda i chi? 
  Nid wyf wedi cael dyfarniad .......................................................................................  14 (41%) 
  Oedd .................................................................................................................................  17 (50%) 
  Nac oedd ..........................................................................................................................  3 (9%) 

 
C8 A ydych chi wedi cael eich atal yn gorfforol ers bod yma? 
  Ydw ...................................................................................................................................  8 (23%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  27 (77%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  0 (0%) 

 
C9 Os ydych chi wedi treulio noson yn yr uned gofal a gwahanu, sut yr oedd y staff yn eich 

trin? 
  Nid wyf wedi bod yn yr uned gofal a gwahanu........................................................... 32(97%)
  Yn dda iawn ...........................................................................................................................  0 (0%) 
  Yn dda ....................................................................................................................................  1 (3%) 
  Y naill na’r llall .......................................................................................................................  0 (0%) 
  Yn wael...................................................................................................................................  0 (0%) 
  Yn wael iawn .........................................................................................................................  0 (0%) 

 
 ADRAN 9: DIOGELWCH 

 
C1 A ydych chi erioed wedi teimlo’n anniogel yma? 
  Ydw ...................................................................................................................................  7 (19%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  30 (81%) 

 
C2 A ydych chi’n teimlo’n anniogel nawr? 
  Ydw ...................................................................................................................................  2 (6%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  33 (94%) 

 
C3 Ym mha rannau yr ydych wedi teimlo’n anniogel? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Nid wyf erioed wedi teimlo’n anniogel .......................................................................  30 (86%)
  Ym mhob man ....................................................................................................................  4 (11%) 
  Uned gofal a gwahanu ......................................................................................................  0 (0%) 
  Mannau cymdeithasu ........................................................................................................  0 (0%) 
  Derbynfa..............................................................................................................................  0 (0%) 
  Yn y gampfa........................................................................................................................  0 (0%) 
  Yn yr iard ymarfer ..............................................................................................................  0 (0%) 
  Wrth weithio ........................................................................................................................  0 (0%) 
  Wrth gael addysg ...............................................................................................................  0 (0%) 
  Mewn gwasanaethau crefyddol .......................................................................................  0 (0%) 
  Ar amser bwyd ...................................................................................................................  0 (0%) 
  Wrth gael gofal iechyd.......................................................................................................  0 (0%) 
  Lle ymweliadau ..................................................................................................................  0 (0%) 
  Yng nghawodydd yr adain ................................................................................................  0 (0%) 
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  Yng nghawodydd y gampfa..............................................................................................  0 (0%) 
  Mewn coridorau/Ar y grisiau.............................................................................................  0 (0%) 
  Ar eich llawr/yn eich adain................................................................................................  1 (3%) 
  Wrth symud.........................................................................................................................  0 (0%) 
  Yn eich cell..........................................................................................................................  0 (0%) 

 
C4 A ydych chi erioed wedi cael eich erlid gan berson ifanc arall/grŵp o bobl ifanc yma  (e.e. 

eich sarhau neu ymosod arnoch)? 
  Ydw ...................................................................................................................................  6 (16%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  31 (84%) 

 
C5 Os ydych, â beth yr oedd y digwyddiad(au) yn ymwneud? (Ticiwch bob un sy’n 

berthnasol i chi.) 
  Sylwadau sarhaus (amdanoch chi, eich teulu neu ffrindiau) ......................................  0 (0%) 
  Cam-drin corfforol (cael eich taro, cicio neu ymosod arnoch) ....................................  5 (14%) 
  Cam-drin rhywiol ................................................................................................................  0 (0%) 
  Teimlo bygythiad neu ofn .................................................................................................  1 (3%) 
  Rhywun yn mynd â’ch eiddo/pethau o’r ffreutur............................................................  1 (3%) 
  Meddyginiaeth ....................................................................................................................  0 (0%) 
  Dyled....................................................................................................................................  0 (0%) 
  Cyffuriau ..............................................................................................................................  0 (0%) 
  Eich hil neu darddiad ethnig.............................................................................................  0 (0%) 
  Eich crefydd/credoau crefyddol .......................................................................................  0 (0%) 
  Eich cenedligrwydd............................................................................................................  0 (0%) 
  Am eich bod yn dod o ran wahanol o’r wlad i bobl eraill..............................................  0 (0%) 
  Am eich bod yn dod o gymuned Teithwyr......................................................................  0 (0%) 
  Eich rhywioldeb ..................................................................................................................  0 (0%) 
  Eich oed ..............................................................................................................................  0 (0%) 
  Am fod gennych anabledd................................................................................................  0 (0%) 
  Am eich bod yn newydd yma ...........................................................................................  0 (0%) 
  Eich trosedd........................................................................................................................  0 (0%) 
  Materion sy’n ymwneud â gangiau .................................................................................  0 (0%) 

 
C7 A ydych chi erioed wedi cael eich erlid gan staff yma  (e.e. eich sarhau neu ymosod 

arnoch)? 
  Ydw ...................................................................................................................................  11 (31%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  25 (69%) 

 
C8 Os ydych, â beth yr oedd y digwyddiad(au) yn ymwneud? (Ticiwch bob un sy’n 

berthnasol i chi.) 
  Sylwadau sarhaus (amdanoch chi, eich teulu neu ffrindiau) ......................................  6 (17%) 
  Cam-drin corfforol (cael eich taro, cicio neu ymosod arnoch) ....................................  2 (6%) 
  Cam-drin rhywiol ................................................................................................................  0 (0%) 
  Teimlo bygythiad neu ofn .................................................................................................  4 (11%) 
  Rhywun yn mynd â’ch eiddo/pethau o’r ffreutur............................................................  3 (8%) 
  Meddyginiaeth ....................................................................................................................  0 (0%) 
  Dyled....................................................................................................................................  0 (0%) 
  Cyffuriau ..............................................................................................................................  0 (0%) 
  Eich hil neu darddiad ethnig.............................................................................................  0 (0%) 
  Eich crefydd/credoau crefyddol .......................................................................................  0 (0%) 
  Eich cenedligrwydd............................................................................................................  0 (0%) 
  Am eich bod yn dod o ran wahanol o’r wlad i bobl eraill..............................................  1 (3%) 
  Am eich bod yn dod o gymuned Teithwyr......................................................................  0 (0%) 
  Eich rhywioldeb ..................................................................................................................  0 (0%) 
  Eich oed ..............................................................................................................................  0 (0%) 
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  Am fod gennych anabledd................................................................................................  0 (0%) 
  Am eich bod yn newydd yma ...........................................................................................  0 (0%) 
  Eich trosedd........................................................................................................................  3 (8%) 
  Materion sy’n ymwneud â gangiau .................................................................................  0 (0%) 
  Am eich bod wedi gwneud cwyn .....................................................................................  4 (11%) 

 
 

C10 Os oeddech chi’n cael eich erlid, a fyddech chi’n dweud wrth aelod o’r staff? 
  Byddwn.............................................................................................................................  16 (50%) 
  Na fyddwn ........................................................................................................................  11 (34%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  5 (16%) 

 
C11 A ydych chi’n credu y byddai staff yn cymryd y peth o ddifrif pe byddech yn dweud 

wrthynt eich bod wedi cael eich erlid? 
  Ydw ...................................................................................................................................  16 (43%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  11 (30%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  10 (27%) 

 
C12 A yw gweiddi drwy’r ffenestri’n broblem yma? 
  Ydyw .................................................................................................................................  18 (49%) 
  Nac ydyw..........................................................................................................................  17 (46%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  2 (5%) 

 
 ADRAN 10: GWASANAETHAU IECHYD 

 
C1 A yw’n hawdd i chi weld y bobl ganlynol os oes angen? 
  Ydyw Nac ydyw Ddim yn 

gwybod 
 Y meddyg .......................................................   23 (62%)   10 (27%)   4 (11%) 
 Y nyrs ........................................................   31 (84%)   3 (8%)   3 (8%) 
 Y deintydd .......................................................   17 (46%)   15 (41%)   5 (14%) 

 
C2 Beth yw’ch barn chi am ansawdd cyffredinol y gwasanaethau iechyd yma? 
  Nid wyf wedi bod yno ..................................................................................................  3 (8%) 
  Da iawn.............................................................................................................................  0 (0%) 
  Da ......................................................................................................................................  16 (43%) 
  Y naill na’r llall .................................................................................................................  8 (22%) 
  Gwael................................................................................................................................  7 (19%) 
  Gwael iawn ......................................................................................................................  3 (8%) 

 
C3 Os ydych chi’n cymryd meddyginiaeth, a ydych chi’n cael cadw rhywfaint/y cwbl ohoni yn 

eich ystafell? 
  Nid wyf yn cymryd unrhyw feddyginiaeth .............................................................  20 (54%) 
  Ydw, y cwbl o’m meddyginiaeth ...................................................................................  1 (3%) 
  Ydw, rhywfaint o’m meddyginiaeth ..............................................................................  1 (3%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  15 (41%) 

 
C4 A oes gennych chi unrhyw broblemau emosiynol neu iechyd meddwl? 
  Oes....................................................................................................................................  3 (9%) 
  Nac oes ............................................................................................................................  32 (91%) 

 
C5 A ydych chi’n cael cymorth gan rywun yma i ddelio â’ch problemau emosiynol neu iechyd 

meddwl (e.e. seicolegydd, meddyg, cwnselydd, swyddog personol neu aelod arall o’r staff)? 
  Nid oes gennyf unrhyw broblemau emosiynol neu iechyd meddwl ..................  32 (91%)
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  Ydw ......................................................................................................................................  2 (6%) 
  Nac ydw...............................................................................................................................  1 (3%) 

 
C6 A oedd gennych chi unrhyw broblemau ag alcohol pan ddaethoch chi yma gyntaf? 
  Oedd .................................................................................................................................  4 (11%) 
  Nac oedd ..........................................................................................................................  31 (89%) 

 
C7 A ydych chi wedi cael unrhyw help i ddelio â phroblemau alcohol yma? 
  Ydw ...................................................................................................................................  3 (9%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  32 (91%) 

 
C8 A oedd gennych chi unrhyw broblemau â chyffuriau pan ddaethoch chi yma gyntaf? 
  Oedd .................................................................................................................................  15 (44%) 
  Nac oedd ..........................................................................................................................  19 (56%) 

 
C9 A oes gennych chi unrhyw broblemau â chyffuriau nawr? 
  Oes....................................................................................................................................  2 (6%) 
  Nac oes ............................................................................................................................  31 (94%) 

 
C10 A ydych chi wedi cael unrhyw help i ddelio â phroblemau cyffuriau yma? 
  Ydw ...................................................................................................................................  11 (32%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  23 (68%) 

 
C11 Pa mor hawdd neu anodd yw cael cyffuriau anghyfreithlon yma? 
  Hawdd iawn .....................................................................................................................  4 (11%) 
  Hawdd...............................................................................................................................  4 (11%) 
  Y naill na’r llall .................................................................................................................  6 (17%) 
  Anodd ...............................................................................................................................  4 (11%) 
  Anodd iawn ......................................................................................................................  2 (6%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  15 (43%) 

 
 ADRAN 11: GWEITHGAREDDAU 

 
C1 Beth oedd eich oed pan oeddech chi yn yr ysgol ddiwethaf? 
  14 oed neu’n ieuengach ................................................................................................  13 (36%) 
  15 oed neu’n hŷn ............................................................................................................  23 (64%) 

 
C2 A ydych chi erioed wedi cael eich gwahardd o’r ysgol? 
  Ydw ......................................................................................................................................  32 (89%)
  Nac ydw...............................................................................................................................  4 (11%) 
  Ddim yn berthnasol............................................................................................................  0 (0%) 

 
C3 A oeddech chi erioed wedi sgipio ysgol cyn i chi ddod i’r ddalfa? 
  Oeddwn ...............................................................................................................................  29 (83%)
  Nac oeddwn........................................................................................................................  5 (14%) 
  Ddim yn berthnasol............................................................................................................  1 (3%) 

 
C4 A ydych chi’n cymryd rhan mewn unrhyw un o’r gweithgareddau canlynol ar hyn o bryd? 

(Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Addysg.................................................................................................................................  32 (89%)
  Swydd yn y sefydliad hwn ................................................................................................  0 (0%) 
  Hyfforddiant galwedigaethol neu sgiliau.........................................................................  6 (17%) 
  Rhaglenni ymddygiad troseddol ......................................................................................  9 (25%) 
  Nid wyf yn cymryd rhan mewn unrhyw un o’r rhain ar hyn o bryd ....................  2 (6%) 
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C5 Os ydych wedi cymryd rhan mewn unrhyw un o’r gweithgareddau canlynol yma, a ydych 
chi’n credu y byddant yn eich helpu pan fyddwch yn gadael y carchar? 

  Heb 
gymryd 

rhan 

Ydw Nac ydw Ddim yn 
gwybod 

 Addysg   0 (0%)   26 (79%)   4 (12%)   3 (9%) 
 Swydd yn y sefydliad hwn   4 (24%)   9 (53%)   2 (12%)   2 (12%)
 Hyfforddiant galwedigaethol neu sgiliau   4 (20%)   12 (60%)   2 (10%)   2 (10%)
 Rhaglenni ymddygiad troseddol   2 (10%)   14 (67%)   2 (10%)   3 (14%)
C6 A ydych yn cymdeithasu bob dydd fel arfer? 
  Ydw ......................................................................................................................................... 33(94%)
  Nac ydw..................................................................................................................................  2 (6%) 

 
C7 A ydych chi’n gallu mynd allan i ymarfer bob dydd fel arfer? 
  Ddim yn dymuno mynd ...............................................................................................  2 (6%) 
  Ydw ...................................................................................................................................  33 (94%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  0 (0%) 

 
C8 Faint o weithiau y byddwch chi’n mynd i’r gampfa bob wythnos fel arfer? 
  Ddim yn dymuno mynd ...............................................................................................  1 (3%) 
  Dim ....................................................................................................................................  1 (3%) 
  Unwaith neu ddwy ..........................................................................................................  20 (54%) 
  Rhwng tair a phum gwaith .............................................................................................  14 (38%) 
  Mwy na phum gwaith......................................................................................................  1 (3%) 

 
 ADRAN 12: TEULU A FFRINDIAU 

 
C1 A ydych chi’n gallu defnyddio’r ffôn bob dydd os ydych yn dymuno? 
  Ydw ......................................................................................................................................  35 (97%)
  Nac ydw...............................................................................................................................  0 (0%) 
  Ddim yn gwybod ................................................................................................................  1 (3%) 

 
C2 A ydych chi wedi cael unrhyw broblemau wrth anfon neu dderbyn post (llythyrau neu 

barseli)? 
  Ydw ...................................................................................................................................  8 (22%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  24 (67%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  4 (11%) 

  
C3 Faint o ymweliadau y byddwch chi’n eu cael bob wythnos, gan aelodau o’ch teulu neu 

ffrindiau? 
  Nid wyf yn cael ymweliadau ..........................................................................................  4 (11%) 
  Llai nag un yr wythnos ...................................................................................................  6 (16%) 
  Tua un yr wythnos ..........................................................................................................  13 (35%) 
  Mwy nag un yr wythnos .................................................................................................  11 (30%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  3 (8%) 

 
C4 Pa mor hawdd yw hi i’ch teulu a ffrindiau ymweld â chi yma? 
  Nid wyf yn cael ymweliadau ......................................................................................  4 (11%) 
  Hawdd iawn .....................................................................................................................  5 (14%) 
  Hawdd...............................................................................................................................  12 (33%) 
  Y naill na’r llall .................................................................................................................  7 (19%) 
  Anodd ...............................................................................................................................  6 (17%) 
  Anodd iawn ......................................................................................................................  2 (6%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  0 (0%) 
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C5 A yw’ch ymweliadau’n dechrau’n brydlon fel arfer? 
  Nid wyf yn cael ymweliadau ......................................................................................  4 (11%) 
  Ydynt.................................................................................................................................  27 (75%) 
  Nac ydynt .........................................................................................................................  2 (6%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  3 (8%) 

 
 ADRAN 13: PARATOI AR GYFER EICH RHYDDHAU 

 
C1 A ydych chi’n credu y byddwch yn cael problem ag unrhyw un o’r pethau canlynol pan 

gewch chi’ch rhyddhau? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Cael lle i fyw.....................................................................................................................  4 (11%) 
  Cael lle mewn ysgol neu goleg .....................................................................................  6 (17%) 
  Cael swydd ......................................................................................................................  21 (60%) 
  Arian/materion ariannol..................................................................................................  9 (26%) 
  Hawlio budd-daliadau.....................................................................................................  5 (14%) 
  Dal i gael gwasanaethau iechyd...................................................................................  0 (0%) 
  Agor cyfrif banc ...............................................................................................................  3 (9%) 
  Osgoi perthnasoedd drwg .............................................................................................  3 (9%) 
  Ni fyddaf yn cael unrhyw broblemau.......................................................................  13 (37%) 

 
C2 A oes gennych chi gynllun hyfforddi, cynllun dedfryd neu gynllun remand (h.y. cynllun 

sy’n cael ei drafod yn eich cyfarfodydd cynllunio/gorchymyn cadw a hyfforddi, sy’n 
gosod eich targedau)? 

  Oes.......................................................................................................................................  22 (65%)
  Nac oes ...............................................................................................................................  7 (21%) 
  Ddim yn gwybod ................................................................................................................  5 (15%) 

 
C3 A oeddech chi’n cymryd rhan wrth ddatblygu’ch cynllun? 
  Nid oes gennyf gynllun/ddim yn gwybod a oes gennyf gynllun......................  12 (39%) 
  Oeddwn ............................................................................................................................  19 (61%) 
  Nac oeddwn.....................................................................................................................  0 (0%) 

 
C4 A ydych chi’n deall y targedau sydd wedi’u gosod yn eich cynllun? 
  Nid oes gennyf gynllun/ddim yn gwybod a oes gennyf gynllun......................  12 (39%) 
  Ydw ...................................................................................................................................  19 (61%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  0 (0%) 

 
C5 A oes gennych chi weithiwr achosion yma? 
  Oes....................................................................................................................................  28 (82%) 
  Nac oes ............................................................................................................................  3 (9%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  3 (9%) 

 
C6 A yw’ch gweithiwr achosion wedi’ch helpu i baratoi ar gyfer eich rhyddhau? 
  Nid oes gennyf weithiwr achosion...........................................................................  6 (18%) 
  Ydyw .................................................................................................................................  24 (73%) 
  Nac ydyw..........................................................................................................................  2 (6%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  1 (3%) 

 
C7 A yw’ch gweithiwr cymdeithasol wedi bod yma i’ch gweld ers i chi fod yma? 
  Nid oes gennyf weithiwr cymdeithasol...................................................................  19 (56%) 
  Ydyw .................................................................................................................................  10 (29%) 
  Nac ydyw..........................................................................................................................  5 (15%) 
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C8 A ydych chi wedi cael dweud eich barn ynghylch beth fydd yn digwydd i chi pan gewch 
eich rhyddhau? 

  Ydw ......................................................................................................................................  19 (56%)
  Nac ydw...............................................................................................................................  7 (21%) 
  Ddim yn gwybod ................................................................................................................  8 (24%) 

 
C9 A ydych chi’n gwybod pwy y dylech gysylltu â nhw i gael help i ddelio ag unrhyw un o’r 

problemau canlynol, cyn cael eich rhyddhau? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi.) 
  Cael lle i fyw.....................................................................................................................  12 (39%) 
  Cael lle mewn ysgol neu goleg .....................................................................................  13 (42%) 
  Cael swydd ......................................................................................................................  15 (48%) 
  Help i ddelio ag arian/materion ariannol......................................................................  11 (35%) 
  Help i hawlio budd-daliadau ..........................................................................................  8 (26%) 
  Dal i gael gwasanaethau iechyd...................................................................................  7 (23%) 
  Agor cyfrif banc ...............................................................................................................  11 (35%) 
  Osgoi perthnasoedd drwg .............................................................................................  8 (26%) 
  Nid wyf yn gwybod pwy y dylwn gysylltu â nhw..................................................  11 (35%) 

 
C10 Beth sy’n fwyaf tebygol o’ch atal rhag troseddu yn y dyfodol? (Ticiwch bob un sy’n 

berthnasol i chi.) 
  Heb gael dedfryd..........................  5 (15%) Cael mentor (rhywun y gallwch 

ofyn am gyngor ganddo)...............
  1 (3%) 

  Dim byd, mae’n fater i mi .............  5 (15%) Cael gweithiwr tîm troseddau 
ieuenctid neu weithiwr 
cymdeithasol yr wyf yn dod 
ymlaen ag ef ...................................

  1 (3%) 

  Gwneud ffrindiau newydd y tu 
allan..................................................

  3 (9%) Cael plant ........................................  11 (32%) 

  Mynd yn ôl i fyw at fy nheulu ........  6 (18%) Cael rhywbeth i’w wneud nad 
yw’n drosedd ..................................

  13 (38%) 

  Cael fy lle fy hun ............................  6 (18%) Y ddedfryd hon ...............................  11 (32%) 
  Cael swydd .....................................  16 (47%) Cael lle mewn ysgol/coleg ............  6 (18%) 
  Cael partner (cariad) .....................  14 (41%) Siarad â staff am fy ymddygiad 

troseddol..........................................
  0 (0%) 

  Cadw draw oddi wrth 
alcohol/cyffuriau .............................

  11 (32%) Rhywbeth arall................................  0 (0%) 

 
C11 A ydych chi am roi’r gorau i droseddu? 
  Heb gael dedfryd...........................................................................................................  5 (15%) 
  Ydw ...................................................................................................................................  25 (74%) 
  Nac ydw............................................................................................................................  2 (6%) 
  Ddim yn gwybod .............................................................................................................  2 (6%) 

 
C12 A oes rhywbeth yr ydych wedi’i wneud, neu a oes rhywbeth wedi digwydd i chi yma, a 

fydd yn ei gwneud yn llai tebygol i chi droseddu yn y dyfodol yn eich barn chi? 
  Heb gael dedfryd...........................................................................................................  5 (15%) 
  Oes....................................................................................................................................  15 (45%) 
  Nac oes ............................................................................................................................  13 (39%) 

 
 


