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 i 

Rhagair 

Mae pob plentyn yn haeddu cael ei fagu mewn amgylchedd diogel, gyda gofal ac wedi 
ei ddiogelu rhag niwed. Mae’r rhan fwyaf o blant yn ffynnu mewn teuluoedd cariadus 
ac yn tyfu i fod yn oedolion heb niwed. Yn anffodus, mae gormod o blant yn cael eu 
cam-drin neu amddifadu gan y rhai sy’n gyfrifol am eu gofal; weithiau mae angen eu 
hamddiffyn rhag oedolion eraill. Mae rhai plant weithiau yn mynd ar goll, neu yn treulio 
amser mewn lleoedd, neu gyda phobl, sy’n niweidiol iddynt. 

Er ei bod yn gyfrifoldeb ar bawb i ofalu am blant bregus, mae gan heddluoedd – mewn 
cydweithrediad ag asiantaethau eraill – rôl benodol wrth amddiffyn plant a sicrhau bod 
eu hanghenion yn cael eu cwrdd. 

Amddiffyn plant yw un o’r tasgau pwysicaf y mae’r heddlu yn eu gwneud.  
Mae swyddogion heddlu yn ymchwilio i droseddau a amheuir ynghylch plant, arestio 
cyflawnwyr, ac mae ganddynt rôl arwyddocaol o ran monitro troseddwyr rhyw.  
Gall swyddog heddlu gymryd plentyn sydd mewn perygl i fan diogel a gall geisio 
cyfyngiadau ar gyswllt troseddwr gyda phlant. Mae gan y gwasanaeth heddlu hefyd rôl 
arwyddocaol, yn gweithio gydag asiantaethau eraill, yn diogelu plant a’u lles yn y 
tymor hirach. 

Wrth i swyddogion heddlu gyflawni eu tasgau dydd i ddydd, mae rhaid iddynt fod yn 
effro i, a nodi, plant allai fod dan risg. Er mwyn amddiffyn plant yn effeithiol, rhaid i 
swyddogion heddlu siarad â phlant, gwrando arnynt a deall eu hofnau a phryderon. 
Mae rhaid i’r heddlu hefyd weithio’n effeithiol gydag asiantaethau eraill i sicrhau, lle 
bo’n bosib, nad yw unrhyw blentyn yn syrthio trwy’r rhwyd, ac i osgoi ymyrryd yn 
ormodol a dyblygu gwaith. 

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi 
(HMICFRS) yn archwilio gwaith amddiffyn plant holl heddluoedd Cymru a Lloegr. 
Bwriedir i’r adroddiadau ddarparu gwybodaeth i’r heddlu, comisiynydd yr heddlu a 
throseddu (PCC) a’r cyhoedd ar ba mor dda mae plant wedi eu hamddiffyn ac i 
sicrhau gwelliannau i’r dyfodol. 
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Crynodeb 

Mae’r adroddiad hwn yn grynodeb o gasgliadau archwiliad o wasanaethau amddiffyn 
plant yng Ngwent, a gynhaliwyd yn Chwefror 2019.1 

Archwiliom effeithiolrwydd penderfyniadau a wnaed gan yr heddlu ar bob cam o’r 
broses wrth iddynt weithio gyda neu ar gyfer phlant, o’r cyswllt cyntaf i archwilio’r 
drosedd. Gwnaethom hefyd graffu ar driniaeth plant yn y ddalfa, ac asesu’r ffordd y 
mae’r heddlu yn cael ei strwythuro, arwain a’i lywodraethu mewn perthynas â’i 
wasanaethau amddiffyn plant.2 

Prif gasgliadau’r archwiliad 

Canfuom fod gan y prif gwnstabl, ei dîm rheoli a’r Comisiynydd oll ymroddiad cryf at 
amddiffyn pobl fregus, yn cynnwys plant. Adlewyrchir hyn yng nghynllun heddlu a 
throseddu’r comisiynydd ac ym mlaenoriaethau’r heddlu. 

Gwelsom dystiolaeth gref o uwch swyddogion yn gweithio i wella sut mae’r heddlu  
yn rheoli risgiau i blant, ac i gwrdd â’r cynnydd parhaus yn y galw am amddiffyn plant. 
Er enghraifft, mae’r heddlu yn mynd i recriwtio 30 ymchwilydd ychwanegol i’r uned 
diogelu’r cyhoedd (PPU). Bydd yr uned hefyd yn cael ei ailstrwythuro er mwyn cwrdd 
â’r galw. 

Trwy gydol yr ymchwiliad, gwelsom enghreifftiau o waith da gan swyddogion  
rheng flaen yn ymateb i ddigwyddiadau yn ymwneud â phlant. Roedd y swyddogion  
a staff buom yn siarad â nhw sy’n gyfrifol am gyflawni ymchwiliadau amddiffyn plant 
yn ymroddedig. Maent yn aml yn gweithio mewn amgylchiadau anodd a dyrys. 

Mae Heddlu Gwent wedi buddsoddi llawer o amser ac egni mewn diogelu iechyd a 
lles ei staff. Mae gan yr heddlu strategaeth lles, ac mae’n defnyddio sgrinio seicolegol 
blynyddol i asesu iechyd a lles ei staff diogelu’r cyhoedd. Mae modd i staff hefyd 
ddefnyddio gwasanaeth cwnsela allanol. Cynigir cefnogaeth bellach trwy grŵp 
cymheiriaid iechyd meddwl a llysgenhadon iechyd meddwl hyfforddedig. 

Dywedodd asiantaethau partneriaid megis gwasanaethau gofal cymdeithasol plant 
awdurdodau lleol ac aelodau’r bwrdd lleol diogelu plant wrthym fod trefniadau gweithio 
ar y cyd yn gryf ac effeithiol. Dywedont wrthym hefyd fod yr heddlu wedi cymryd rhan 
weithredol yn y trefniadau a’u bod yn agored i heriau proffesiynol adeiladol. Er i ni 
ganfod bod angen datblygu pellach ar rai trefniadau gweithio ar y cyd, mae’r adborth 
hwn ar gyfer yr heddlu yn gadarnhaol. 

                                            
1 Mae’r term ‘Plentyn’ yn yr adroddiad hwn yn cyfeirio at berson dan 18 oed. Gweler Atodiad A am y 
diffiniad hwn a diffiniadau eraill. 
2 Am fwy o wybodaeth am raglen dreigl HMICFRS o archwiliadau amddiffyn plant, ewch i’n gwefan. 

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/our-work/article/child-abuse-and-child-protection-issues/national-child-protection-inspection/
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Mae’r archwiliadau achosion a ffurfiodd ran o’r archwiliad hwn yn dangos bod angen 
gwella rhai ymatebion yr heddlu i blant sydd angen help ac amddiffyn. Mae amddiffyn 
plant yn flaenoriaeth i’r heddlu. Mae’n amlwg bod uwch swyddogion yn ymroddedig 
iawn i’r polisi hwn. Er hynny, nid yw penderfyniadau ynghylch plant dan risg yn well yn 
gyson o ganlyniad. 

Mae’r meysydd penodol i’w gwella yn cynnwys: 

• sicrhau bod swyddogion yn siarad â phlant, edrych ar sut maent yn ymddangos ac 
yn ymddwyn, a gwneud yn siŵr bod eu pryderon a’u barnau yn cael eu clywed, er 
mwyn helpu llunio penderfyniadau a wneir amdanynt; 

• y ffordd mae’r heddlu yn cofnodi, asesu a rhannu gwybodaeth gydag asiantaethau 
partneriaid, yn enwedig gwasanaethau gofal cymdeithasol plant; 

• sut mae gwybodaeth yn ymwneud â gwaith ymchwilio a chynlluniau amddiffyn yn 
cael eu cofnodi; 

• goruchwyliaeth o ymchwiliadau i sicrhau bod cyfleoedd ymchwilio yn cael eu dilyn, 
bod gwaith yn cael ei gydlynu ac na fydd unrhyw oedi diangen; 

• yr arferion a ddefnyddir wrth reoli’r rhai sy’n cyflwyno risg i blant; a 

• sut mae plant sy’n cael eu cadw yn nalfa’r heddlu yn cael eu trin. 

Yn ychwanegol, er bod yr heddlu yn monitro’r nifer o ddigwyddiadau ac achosion 
amddiffyn plant, ychydig iawn o ddata sydd ganddynt am ansawdd y canlyniadau. 
Mae hyn yn ei wneud yn anodd i’r heddlu wybod a yw swyddogion a staff yn gwneud y 
penderfyniadau gorau yn gyson ar gyfer plant bregus. 

Er hynny, gwelsom rai arferion cryf. 

• Un maes penodol oedd y man cyswllt cyntaf (FPOC) â’r heddlu yn y ganolfan 
gyfathrebu. Canfuom fod atebwyr galwadau a thrinwyr galwadau yn dda yn nodi 
risgiau, diolch i’r gwaith o’r ystafell reoli. Roedd defnydd da o lumanau ar systemau 
i rybuddio swyddogion rheng flaen am faterion pwysig. Gwelsom nifer o 
enghreifftiau lle roedd yr ymchwil hon wedi’i phasio ymlaen i swyddogion rheng 
flaen. O ganlyniad, roedd ganddynt well gwybodaeth a’r modd i wneud 
penderfyniadau effeithiol. 

• Cofnodwyd manylion trafodaethau strategaethau yn dda iawn mewn ymchwiliadau 
ar y cyd. Roedd yr ymchwiliadau hyn wedi’u goruchwylio a’u cyflawni yn dda fel 
rheol pan roeddynt wedi’u cwblhau gan swyddogion a staff arbenigol. 

• Roedd yr ymchwiliadau ynglŷn â’r troseddwyr hynny sy’n gwneud ac yn dosbarthu 
delweddau anweddus o blant yn amserol ac yn ffocysu ar y plentyn. 

• Roedd swyddogion a staff Heddlu Gwent wedi cael hyfforddiant da. Roedd modd 
cael pum diwrnod hyfforddiant ychwanegol bob blwyddyn ar gyfer datblygiad 
proffesiynol parhaus. 

Yn ystod yr archwiliad, archwiliom 80 achos lle roedd yr heddlu wedi nodi plant  
dan risg. Aseswyd arferion amddiffyn plant yr heddlu i fod yn dda mewn 20 achos, 
angen gwelliant mewn 37 achos ac yn annigonol mewn 23 achos. Dengys hyn fod 
angen i’r heddlu wneud mwy i sicrhau darparu gwasanaeth da sy’n gyson ar gyfer  
pob plentyn. 
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Casgliad 

Mae uwch arweinwyr Heddlu Gwent yn benderfynol o amddiffyn plant bregus.  
Mae’n flaenoriaeth iddynt amddiffyn y rhai sydd angen eu cefnogi. 

Gwelsom yn ein harchwiliad fod swyddogion a staff sy’n rheoli ymchwiliadau  
cam-drin plant yn ymroddedig, yn gweithio mewn amgylchiadau anodd a dyrys yn aml. 
Er hynny, mewn gormod o achosion gwelsom anghysondeb mewn arferion a gwneud 
penderfyniadau. Mae angen i’r heddlu wneud mwy i sicrhau bod ymrwymiad uwch 
swyddogion at wella’r gwasanaeth yn arwain at ganlyniadau gwell ym mhob achos. 

Cawsom ein calonogi wrth nodi bod yr heddlu eisoes yn gweithio i ddelio â bylchau yn 
y gwasanaeth a nodwyd yn eu harchwiliadau eu hunain cyn ein harchwiliad ni. 
Roeddynt hefyd wedi cymryd camau prydlon i fynd i’r afael â nifer o faterion a godwyd 
gennym yn yr archwiliad. Mae hyn yn gadarnhaol iawn ac mae’n tanlinellu ymrwymiad 
uwch arweinwyr at welliant parhaol yn y gwasanaeth a ddarperir i blant bregus. 

Rydym wedi gwneud argymhellion a fydd, o’u gweithredu, yn helpu gwella 
canlyniadau i blant. Byddwn ni’n mynd nôl at yr heddlu, dim hwyrach na chwe mis 
wedi cyhoeddi’r adroddiad hwn, i asesu sut mae’n ymateb i’r argymhellion rheini. 
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1. Cyflwyniad 

Cyfrifoldeb yr heddlu i gadw plant yn ddiogel 

Dan Ddeddf Plant 1989, mae heddwas yn gyfrifol am fynd ag unrhyw blentyn i ofal yr 
heddlu os oes achos rhesymol i amau y byddai plentyn fel arall yn debygol o ddioddef 
niwed arwyddocaol ac mae dyletswydd ganddynt i wneud ymholiadau i achos y 
plentyn hwnnw.3 Dan Ddeddf Plant 2004, mae rhaid i swyddogion yr heddlu sicrhau, 
wrth gyflawni eu gwaith, eu bod yn talu sylw i’r angen i ddiogelu a hyrwyddo lles 
plant.4 

Dylai pob swyddog yr heddlu a staff yr heddlu ddeall ei ddyletswydd i amddiffyn plant, 
fel rhan o’u gwaith dydd i ddydd. Rhaid bod swyddogion sy’n mynd i gartrefi pobl ar 
unrhyw fater plismona yn cydnabod anghenion plant a welant a deall beth gallant ei 
wneud a beth ddylent ei wneud i’w hamddiffyn. Mae hyn yn hynod o bwysig pan 
fyddant yn delio â cham-drin domestig neu ddigwyddiadau eraill ble gallai trais  
fod yn ffactor. Mae’r ddyletswydd i amddiffyn plant yn cynnwys plant a gedwir yn 
nalfa’r heddlu. 

Yn 2018, cadarnhaodd asesiad strategol Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol o 
droseddau difrifol a threfnedig fod camdrin plant yn rhywiol a chamfanteisio’n rhywiol 
ar blant yn un o’r risgiau troseddau difrifol a threfnedig mwyaf difrifol.5 Mae camdrin 
plant yn rhywiol yn un o’r chwe bygythiad cenedlaethol a nodir yn y Gofyniad  
Plismona Strategol.6 

Cynlluniau a nodir yng Ngweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru 

Gyfan 

Mae’r canllaw statudol, Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan, yn cyflwyno 
beth a ddisgwylir gan bob sefydliad partner â chyfrifoldeb am amddiffyn plant. 

Mae darpariaeth gwasanaethau gofal cymdeithasol yn gyfrifoldeb datganoledig  
yng Nghymru. O ganlyniad, mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am amddiffyn plant. 

                                            
3 Deddf Plant 1989, adran 46. 
4 Deddf Plant 1989, adran 11. 
5 Asesiad Strategol Cenedlaethol o Droseddau Difrifol a Threfnedig, Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, 
2018. 
6 Cyflwynwyd Gofyniad Plismona Strategol yn 2012 yn weithredol â dyletswydd statudol yr 
Ysgrifennydd Cartref (yn unol ag adran 37A Deddf Heddlu 1996, fel a newidiwyd yn adran 77 Deddf 
Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011) er mwyn nodi’r hyn sydd yn fygythiadau 
cenedlaethol a’r galluoedd plismona cenedlaethol priodol sy’n ofynnol i fynd i’r afael â’r bygythiadau 
hynny. Nodwyd pum bygythiad: terfysgaeth; argyfyngau sifil; troseddau trefnedig; bygythiadau trefn 
gyhoeddus; a digwyddiad seiberddiogelwch cenedlaethol. Yn 2015, ailgyflwynwyd Gofyniad Plismona 
Strategol yn cynnwys camdrin plant yn rhywiol fel bygythiad cenedlaethol ychwanegol. 

http://library.college.police.uk/docs/APPREF/all-wales-child-protection-procedures.pdf
https://nationalcrimeagency.gov.uk/cymraeg
https://www.gov.uk/government/publications/strategic-policing-requirement
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Dan Ddeddf Plant 1989, mae’r gwasanaeth heddlu yn gweithio ar y cyd ag 
asiantaethau partneriaid megis gwasanaethau gofal cymdeithasol plant awdurdodau 
lleol, gwasanaethau iechyd a gwasanaethau addysg, yn gyfrifol am wneud ymholiadau 
i ddiogelu a sicrhau lles unrhyw blentyn o fewn ei ardal sy’n dioddef (neu’n debygol o 
ddioddef) niwed arwyddocaol. Mae dyletswydd ar yr heddlu i gyfeirio unrhyw blentyn 
mewn angen y byddant yn ei ganfod wrth gyflawni eu gwaith at yr awdurdod lleol.  
Mae canllaw Llywodraeth Cymru yn amlinellu sut ddylid arfer y dyletswyddau a 
chyfrifoldebau hyn. 

Mae rolau penodol yr heddlu a gyflwynir yn y canllaw yn ymwneud â: 

• nodi plant allai fod dan risg o gam-drin ac esgeulustod; 

• ymchwilio i droseddau honedig yn erbyn plant; 

• gwaith yr heddlu gydag asiantaethau eraill, yn arbennig y gofyniad i rannu 
gwybodaeth sy’n berthnasol i faterion amddiffyn plant; ac 

• arfer pwerau argyfwng i amddiffyn plant. 

Dylai pob swyddog yr heddlu a staff yr heddlu ddeall ei ddyletswydd i amddiffyn plant 
fel rhan o’u busnes dydd i ddydd. Mae’n hanfodol bod swyddogion sy’n mynd i gartrefi 
pobl ar unrhyw fater plismona yn cydnabod anghenion plant a welant. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig pan fyddant yn delio â digwyddiadau cam-drin domestig a 
digwyddiadau eraill ble gallai trais fod yn ffactor. Mae’r ddyletswydd i amddiffyn plant 
yn ymestyn i blant a gedwir yn nalfa’r heddlu. Dyma’r meysydd ymarfer sy’n ffocws i’n 
harchwiliadau amddiffyn plant.7 

                                            
7 Gwelir Atodiad A am fanylion ar sut yr ydym yn cyflawni’r archwiliadau hyn. 
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2. Cyd-destun ar gyfer yr heddlu 

Mae gan Heddlu Gwent tua 1,779 o staff:8 

• 1,154 o swyddogion heddlu; 

• 495 o staff heddlu; a 

• 130 o swyddogion cymorth cymunedol heddlu. 

Mae gan Heddlu Gwent ddwy ardal blismona: Dwyrain a Gorllewin. Mae adnoddau 
diogelu arbenigol ar gael yng ngorsafoedd heddlu y ddwy ardal, gyda rhai 
gwasanaethau canolog ym Mhencadlys Heddlu Cwmbrân. 

Mae’r dwy ardal wedi’i rhannu’n bump awdurdod lleol yn cwmpasu 1,554 cilomedr 
sgwâr gyda phoblogaeth o 577,800. Mae’r sir yn amrywio yn ddiwylliannol ac yn 
economaidd, gydag ardaloedd difreintiedig ac ardaloedd cyfoethog fel ei gilydd. 

Mae yn y llu trefi gwledig, ardaloedd gwledig ac ardaloedd trefol yn cynnwys dinas 
Casnewydd. Ceir buddion a chymlethdodau oherwydd y lefelau uchel o draffig ar y M4 
a phrosiectau adfywio mawr. 

O 1 Ebrill 2013, sefydlwyd Bwrdd Diogelu Plant De Ddwyrain Cymru (SEWSCB) i 
ddisodli’r 5 bwrdd lleol diogelu plant (LSCBs)9 cynt yng Nghasnewydd, Torfaen, Sir 
Fynwy, Blaenau Gwent a Chaerffili. Mae’r SEWSCB yn gyfrifol am gydlynu trefniadau 
diogelu amlasiantaethol ar draws y rhanbarth ac am sicrhau bod y canlyniadau ar 
gyfer plant a phobl ifanc ar draws y pum ardal awdurdod lleol yn cael eu gwella yn 
barhaus. 

Y prif gwnstabl cynorthwyol (ACC) sy’n gyfrifol am amddiffyn plant trwy’r ardal heddlu. 
Mae’r prif uwch-arolygydd, sydd â chyfrifoldeb pennaeth adran troseddu, yn ei 
chefnogi gyda’r gwaith hwn. Mae ditectif uwch-arolygydd yn bennaeth y PPU sydd ag 
arolygiaeth strategol ar gyfer amddiffyn plant ac oedolion bregus. Mae comanderiaid 
ardaloedd heddlu lleol â chyfrifoldeb ar gyfer y timau arbenigol yn eu hardal. 

                                            
8 Police workforce, England and Wales: 30 Medi 2017, Swyddfa Gartref, 2018. 
9 Mae gan LSCBs ddyletswydd statudol, dan Ddeddf Plant 2004, i gydlynu sut mae sefydliadau yn 
cydweithio i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac i sicrhau bod trefniadau diogelu yn effeithiol. 

https://www.gov.uk/government/statistics/police-workforce-england-and-wales-30-september-2017


 

 7 

3. Arweinyddiaeth, rheolaeth a 
llywodraethu 

Mae ymroddiad cryf gan y tîm prif swyddogion a’r uwch arweinwyr at 

amddiffyn plant 

Mae gan gynllun heddlu a throseddu’r Comisiynydd10 bump blaenoriaeth lle mae 
amddiffyn plant a grwpiau bregus eraill yn amlwg. Mae’r cynllun dan arolwg ar hyn o 
bryd i adlewyrchu risgiau sy’n dod i’r amlwg megis camfanteisio troseddol plant. 

Mae blaenoriaethau’r heddlu yn adlewyrchu rhai’r Comisiynydd. Mae mwy o ffocws ar 
y math o droseddau sydd wedi’u nodi fel y risgiau mwyaf i gymunedau yng Ngwent. 
Mae materion yn ymwneud ag amddiffyn plant yn amlwg. Maent yn cynnwys 
camfanteisio rhywiol ar blant (CSE), caethwasiaeth fodern a masnachu mewn pobl, 
cam-drin domestig a phlant sy’n mynd ar goll sydd ag arwyddion risg uchel. 

Mae’r ACC yn arwain gwaith amddiffyn plant yr heddlu a’r cynllun gweithredu heddlu 
sy’n ffocysu ar blant.11 

Mae gan yr heddlu hefyd rôl fawr yn y rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd.  
Mae’r prosiect cenedlaethol hwn, wedi’i ariannu gan y Swyddfa Gartref, yn am atebion 
cwestiynau i fynd i’r afael â diffyg gwaith ymyrraeth ac ataliaeth gynnar pan fo 
profiadau niweidiol mewn plentyndod yn amlwg. 

Gwnaeth yr heddlu adolygiad o’r adran droseddu a chanfod fod angen mwy o 
swyddogion i ddelio â bregusrwydd yn gyffredinol, ac felly yn cynnwys amddiffyn plant. 
Mae cynlluniau i recriwtio 30 ymchwilydd ychwanegol i’r PPU. Mae ymgynghoriad 
mewn lle yn edrych ar sut orau i leoli’r ymchwilwyr hyn. 

Mae goruchwyliaeth dda strwythuredig ar lefel strategol a 

gweithredol 

Mae’r pennaeth adran droseddu yn cadeirio cyfarfod misol i drafod bregusrwydd lle 
gall uwch arweinwyr fonitro perfformiad, gwelliant parhaus ac ansawdd ymchwiliadau 
amddiffyn plant. 

Caiff trafodaeth y cyfarfod hwn ei chyflwyno i fwrdd effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
misol a gadeirir gan y ACC. 

                                            
10 Mae gan y Comisiynydd rwymedigaeth statudol i gyflawni cynllun heddlu a throseddu o fewn y 
flwyddyn ariannol yr etholir hwy. Mae’r cynllun hwn yn cyflwyno blaenoriaethau plismona Gwent yn 
ystod cyfnod swydd y Comisiynydd. 
11 Strategaeth genedlaethol ar gyfer plismona plant a phobl ifainc, NPCC, 2015. 

https://www.gwent.pcc.police.uk/fileadmin/Documents/Transparency/Publications/Welsh_Translations/OPCC_Police_and_Crime_Plan_2017-21_UPDATE_CYMRAEG_FINAL_small.pdf
https://www.npcc.police.uk/documents/edhr/2015/CYP%20Strategy%202015%202017%20August%202015.pdf
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Mae rheolwyr PPU yn mynychu cyfarfodydd rheoli dyddiol lle trafodir materion 
amddiffyn plant. Mae’r cyfarfodydd hyn yn cadw golwg ar ymateb yr heddlu i faterion 
o’r bygythiadau, risg a niwed mwyaf. 

Mae’r heddlu yn cyfrannu at drefniadau gweithio mewn partneriaeth 

Dywed asiantaethau partneriaid fod eu perthnasau proffesiynol gyda’r heddlu – ar lefel 
strategol ac wyneb wrth wyneb – yn dda. Gallant ymgysylltu â’r heddlu a’u herio pan 
fo angen. Mae gan yr heddlu gynrychiolaeth briodol yn y SEWSCB ac mae’n rhan o 
sawl is-grŵp. Er hynny, mae angen datblygu ymhellach rhai agweddau o weithio ar  
y cyd. Mae rhain yn cynnwys dealltwriaeth o drothwyon statudol ar gyfer ymyrraeth 
wrth gyfeirio achos at wasanaethau gofal cymdeithasol plant. 

Gall gweithio gyda phum ardal awdurdod lleol unigol fod yn broblematig. Mae’r heddlu 
yn gweithio’n galed i ymgysylltu â phob un ohonynt i gael trefniadau gwell ar gyfer 
gweithio ar y cyd. 

Fel rheol, mae swyddogion wedi’u hyfforddi’n arbennig yn arwain 

ymchwiliadau amddiffyn plant ond gwelsom fylchau mewn rhai 

timau 

Mae swyddogion arbenigol PPU yn cynnal ymholiadau amddiffyn plant pan fo plentyn 
dan 13 oed yn ddioddefwr trosedd rhyw, pan fo cam-drin yn digwydd o fewn y teulu 
neu pan fo’r troseddwr mewn swydd o ymddiriedaeth. Mae timau Quartz, sy’n rhan o 
PPU pob ardal, yn delio gydag achosion CSE. 

Roedd rhai swyddi gweigion o fewn y timau hynny, yn enwedig yn ardal heddlu’r 
Gorllewin. O ganlyniad rydym wedi gweld, mewn archwiliadau achosion, oedi diangen 
mewn rhai ymchwiliadau. Er hynny, rydym yn deall bod yr heddlu wedi bwriadu llenwi’r 
swyddi hyn erbyn Mawrth 2019. 

Yn cydnabod yr angen am arweiniad gweladwy, mae uwch arweinwyr wedi symud 
dau dditectif prif arolygydd o rolau canolog i arwain PPUs yn yr ardaloedd heddlu lleol. 
Penderfyniad diweddar yw hwn, ond mae swyddogion a staff eisoes yn gweld y 
buddion o gael uwch arweiniad sy’n fwy gweladwy. Dywedont wrthym fod yna deimlad 
o fwy o gefnogaeth a bod arweinwyr yn cydnabod y pwysau maent yn ei deimlo. 

Mae’r heddlu yn darparu hyfforddiant rheolaidd ar gyfer ei 

swyddogion a staff ond nid ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn y ddalfa 

Yn ystod yr hyfforddiant sylfaenol, caiff swyddogion newydd eu penodi ganllawiau am 
faterion amddiffyn plant megis CSE, cam-drin domestig a phlant sy’n mynd ar goll. 
Mae’r heddlu hefyd yn pennu pum diwrnod y flwyddyn ar gyfer hyfforddiant wyneb 
wrth wyneb ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus swyddogion. Gall hyn gynnwys 
unrhyw faes plismona, ond mae modd i arweinwyr PPU ddylanwadu ar y math o 
hyfforddiant mae swyddogion yn ei dderbyn. Felly, yn y flwyddyn ddiwethaf, mae staff 
wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol gan arbenigwyr am gam-drin domestig, 
caethwasiaeth fodern a CSE. 
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Darperir yr hyfforddiant hwn i staff rheng flaen a staff arbenigol. Nid yw staff sy’n 
gweithio yn ystafelloedd y ddalfa bob amser yn derbyn yr un math o hyfforddiant.  
O ganlyniad mae’n bosib na fydd yr un math o wybodaeth gyda nhw am faterion 
cyfredol amddiffyn plant ag sydd gan staff eraill. 

Mae’r heddlu yn cyfrannu at hyfforddiant ar y cyd am ddim wedi’i drefnu gan y 
SEWSCB ar gyfer pob gweithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant. Er bod rhai 
swyddogion a staff yn elwa o fynychu’r hyfforddiant hwn, nid yw’n cael ei gydlynu 
trwy’r adran dysgu a datblygu. Gallai cydlynu’r hyfforddiant yn ganolog olygu bod yr 
heddlu yn cael defnydd gwell o’r hyfforddiant hwn. 

Mae gwybodaeth perfformiad i ddeall canlyniadau i blant angen ei 

datblygu ymhellach 

Ar hyn o bryd, mae uwch arweinwyr ond yn gweld data meintiol yn y cyfarfod trafod 
bregusrwydd. Nid yw’r heddlu yn cynnal archwiliadau diogelu mewnol rheolaidd i 
asesu natur ac ansawdd ymarfer gweithredol wrth ddod ar draws plant bregus. 

Yn y mis cyn ein harchwiliad, roedd ditectif prif arolygwyr PPU wedi dechrau samplu 
ar hap gwaith eu swyddogion er mwyn deall perfformiad yn well. Mae hyn yn 
galonogol. Mae’r broses hon eisoes wedi helpu’r heddlu i nodi gwendid o ran ymateb i 
blant sy’n mynd ar goll lle mae swyddogion yn aml yn graddio achosion fel risg canolig 
heb resymoli yn glir. Ond mae’r cynllun yn newydd ac ar hyn o bryd does dim cylch 
gorchwyl pendant a strwythur llywodraethu neu fframwaith. 

Nid yw uwch arweinwyr yn gallu bod yn sicr felly bod swyddogion a staff yn gyson wrth 
wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer plant bregus. Mae angen i’r heddlu wneud 
mwy i wirio bod penderfyniadau a wneir am blant yn unol â’i ddisgwyliadau. 

Mae tystiolaeth bod yr heddlu yn cydnabod y nifer o weddau cam-

drin a chamfanteisio, ac mae’n gweithio mewn partneriaeth i 

amddiffyn plant 

Cynhaliwyd Operation Divide gan yr heddlu yn ddiweddar, gyda’r bwriad o amharu  
ar droseddu trefniadol. Cyn y weithred, sefydlwyd tîm diogelu amlasiantaethol  
gan gynnwys gofal cymdeithasol plant, cynrychiolydd addysg a swyddog heddlu. 
Roedd gan bob tîm a oedd yn cyflawni gwarantau chwilio swyddog diogelu enwebedig 
a oedd wedi’u briffio am adrodd am unrhyw blant yn bresennol i’r tîm amlasiantaethol. 
Roedd hyn yn golygu bod modd datblygu cynlluniau amddiffyn yn brydlon ar gyfer 
plant y rhai a arestiwyd, gyda dealltwriaeth well o’u profiadau. 

Gwelwyd bod y tîm a oedd yn delio gyda cham-drin plant ar-lein yn dechrau defnyddio 
dull tebyg. Maent yn gwahodd gweithwyr cymdeithasol i fod yn rhan o gynllunio rhai 
agweddau o’u gwaith. Maent hefyd yn annog gweithwyr cymdeithasol i ymuno â hwy 
ar ymweliadau â chartrefi rheini a amheuir o wneud a dosbarthu delweddau anweddus 
o blant. 

Mae gweithio ar y cyd fel hyn yn darparu amddiffyniad gwell ar gyfer plant bregus trwy 
berthnasau gwell rhwng asiantaethau partneriaid ac ymyriadau mwy amserol. 
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Mae swyddogion a staff Heddlu Gwent yn ymroddedig a brwdfrydig 

Gwelsom fod y swyddogion a staff i gyd a siaradodd â ni wedi ymgysylltu â’r  
broses archwilio. Roeddynt pob un yn gyfeillgar, cwrtais a brwdfrydig wrth siarad am 
eu gwaith. 

Mae’r swyddogion a staff a siaradodd â ni sy’n rheoli ymchwiliadau plant  
yn ymroddedig. Mae eu gwaith yn aml yn anodd a dyrys. Roedd rhai swyddogion 
arbenigol yn poeni eu bod aml yn gweithio oriau hir iawn, heb ddigon o staff i ddelio 
gyda’r nifer o achosion. Roedd rhai staff yn teimlo hefyd bod diffyg cydnabyddiaeth 
neu wobrwyo am eu hymdrechion. 

Mae’r heddlu wedi buddsoddi llawer iawn o amser yn iechyd a lles  

ei staff 

Yn ei strategaeth lles, mae’r heddlu yn cefnogi amrywiaeth o gynlluniau i wella cynnal 
iechyd a lles ei swyddogion a staff. Mae gweithwyr PPU yn cwblhau holiaduron sgrinio 
seicolegol bob blwyddyn. Pan nodir pryderon, maent yn cael ymgynghoriad iechyd 
galwedigaethol a chynnig gwasanaeth cwnsela. 

Mae’r gwasanaethau rheini hefyd ar gael i staff rheng flaen. Mae swyddogion a staff 
sy’n gorfod graddio delweddau anweddus o blant yn cael eu gweld yn flynyddol gan 
staff iechyd galwedigaethol. Er hynny, adeg yr archwiliad, nid oedd yr un gefnogaeth 
ar gael i’r tîm sy’n ymchwilio’r bobl rheini sy’n gwneud a dosbarthu’r delweddau. 
Roeddem yn falch i weld bod yr heddlu yn ymateb yn gadarn i’r anghysondeb ac wedi 
dechrau adolygu hyn ar unwaith. 

At hynny, mae’r heddlu wedi annog cychwyn grŵp cymheiriaid iechyd meddwl sy’n 
cwrdd tu allan i’r gwaith. Mae’r heddlu hefyd wedi hyfforddi nifer o swyddogion a staff i 
fod yn llysgenhadon iechyd meddwl a all ddarparu cefnogaeth a rhoi cyngor i’w 
cydweithwyr am wasanaethau eraill. 
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4. Dadansoddi ffeiliau achos 

Canlyniadau adolygiadau ffeiliau achos 

Yn ein harchwiliad, gwnaeth Heddlu Gwent ddewis a hunanasesu effeithlonrwydd ei 
ymarfer mewn 33 achos amddiffyn plant. Yn unol â meini prawf HMICFRS, roedd yr 
achosion a ddewiswyd yn sampl ar hap o ardal Gwent. Gofynnwyd i’r heddlu raddio 
sut yr oedd wedi ymdrin â phob un o’r achosion a hunanaseswyd. O’r 33 achos  
hyn, roedd aseswyr heddlu wedi graddio arferion yn dda mewn 27 achos, 6 achos 
angen gwelliant. Nid oedd unrhyw achos wedi’i raddio yn annigonol. Gwnaethom ni 
asesu’r un achosion. Graddiwyd arferion yr heddlu i fod yn dda mewn 10 achos, 17 
achos angen gwelliant a 6 achos yn annigonol. 

Fel rhan o’r archwiliad, gwnaethom ddewis ac archwilio 47 achos amddiffyn  
plant ychwanegol. Aseswyd arferion yr heddlu i fod yn dda mewn 10 achos, 20 achos 
angen gwelliant a 17 achos yn annigonol. Roedd gan y ffeiliau ar gyfer pob math o 
achos rhai nodweddion tebyg. 

Achosion a aseswyd gan Heddlu Gwent a HMICFRS 

Asesiad yr heddlu: 

• 27 yn dda 

• 6 angen gwelliant 

• 0 yn annigonol 

Asesiad HMICFRS: 

• 10 yn dda 

• 17 angen gwelliant 

• 6 yn annigonol 

Achosion ychwanegol a aseswyd gan HMICFRS yn unig 

Asesiad HMICFRS: 

• 10 yn dda 

• 20 angen gwelliant 

• 17 yn annigonol 
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Dadansoddiad o ganlyniadau archwiliad ffeiliau achos yn ôl maes 

amddiffyn plant 

Achosion a aseswyd yn cynnwys ymholiadau dan adran 47 Deddf Plant 198912 

Ymholiadau dan adran 47 Deddf Plant 1989: 

• 4 yn dda 

• 4 angen gwelliant 

• 2 yn annigonol 

Themâu cyffredin yn y ffeiliau: 

• cynnwys tystiolaeth o ymweliadau ar y cyd a gweithredu cychwynnol mewn 
achosion; 

• cynnwys cofnodion o drafodaethau strategaethau yn aml; a 

• dangos ymchwiliadau da pan mae gwaith ar y cyd yn cael ei gytuno a’i oruchwylio 
yn effeithiol, ond yn dangos bod safon yr ymchwiliad yn llawer is pan gaiff achosion 
eu rhoi i swyddogion nad ydynt yn arbenigwyr amddiffyn plant. 

Achosion a aseswyd yn cynnwys atgyfeiriadau yn ymwneud â digwyddiadau 

cam-drin domestig neu droseddau 

Atgyfeiriadau yn ymwneud â digwyddiadau cam-drin domestig neu droseddau: 

• 5 yn dda 

• 4 angen gwelliant 

• 3 y annigonol 

Themâu cyffredin yn yr heddlu: 

• mae’n asesu risg yn dda ar ddechrau’r achos; 

• mae’n gwneud cynlluniau ymchwilio da ar gyfer dioddefwyr oedolion pan yw’n 
amlwg bod trosedd wedi’i chyflawni; ac 

• mae’n darparu cyngor diogelu da i oedolion sy’n ddioddefwyr ond nid yw’n cofnodi 
pryderon a barnau plant yn aml, sy’n gallu arwain at ddiffyg dealltwriaeth o sut 
maent yn cael/wedi cael eu heffeithio. 

Achosion a aseswyd yn cynnwys atgyfeiriadau yn codi o ddigwyddiadau ac 

eithrio cam-drin domestig 

Atgyfeiriadau yn codi o ddigwyddiadau ac eithrio cam-drin domestig: 

• 2 yn dda 

• 6 angen gwelliant 

• 2 yn annigonol 

                                            
12 Mae dyletswydd ar awdurdodau lleol, gyda help sefydliadau eraill fel y bo’n briodol, i wneud 
ymholiadau dan adran 47 Deddf Plant 1989 os oes achos rhesymol i amau fod plentyn yn dioddef, 
neu’n debygol o ddioddef, niwed arwyddocaol. 
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Themâu cyffredin yn yr atgyfeiriadau: 

• mae’r heddlu yn ymateb yn dda ar y cychwyn; 

• pan nodir troseddau neu bryderon diogelu, nid yw hyn bob amser yn arwain at 
ymchwiliad; a 

• nid yw swyddogion yn siarad â phlant i ddeall eu safbwynt nhw yn aml, ond mae’r 
canlyniadau ar gyfer plant yn well pan mae swyddogion yn siarad â phlant ac yn 
ystyried yr holl amgylchiadau. 

Achosion a aseswyd yn cynnwys plant dan risg camfanteisio’n rhywiol ar  

blant (CSE) 

Achosion yn cynnwys plant dan risg CSE ar-lein a ddim ar-lein: 

• 3 yn dda 

• 4 angen gwelliant 

• 9 yn annigonol 

Themâu cyffredin yn yr achosion: 

• mae’r gwaith i ganlyn y rheini a amheuir o lawrlwytho a rhannu delweddau 
anweddus o blant yn amserol; 

• mae peth tystiolaeth o gydweithio effeithiol ond mae cyfarfodydd strategol yn aml 
yn digwydd mewn cyfnod rhy hir wedi i’r pryderon cyntaf gael eu nodi; 

• mae’r heddlu yn amharod weithiau i atafaelu dyfeisiau symudol a all gynnwys 
tystiolaeth; ac 

• mae’r cofnodi o gynllunio amddiffyn ar y cyd yn wael. 

Achosion a aseswyd yn cynnwys plant coll a phlant absennol 

Plant ar goll: 

• 2 yn dda 

• 5 angen gwelliant 

• 2 yn annigonol 

Themâu cyffredin yn yr achosion: 

• mae canolfan gyfathrebu’r heddlu yn defnyddio model THRIVE13 a chwestiwn 
strwythuredig i benderfynu pa mor sydyn mae angen ymateb, ond nid yw 
swyddogion yn cyfeirio at wybodaeth a geir yn MIRAF14 yn aml felly nid ydynt yn 
deall yn iawn y risgiau i’r plentyn; a 

                                            
13 Defnyddir model THRIVE (bygythiad, niwed, risg, ymchwiliad, bregusrwydd ac ymgysylltiad) i asesu 
ymateb cyntaf priodol yr heddlu i alwad am wasanaeth. Mae’n caniatáu cyfle i fffurfio barn o risg 
gymharol yr alwad a rhoi anghenion unigol y dioddefwr wrth wraidd y penderfyniad hwnnw. 
14 Ffurflen asesu risg unigolyn coll – ffurflen a ddefnyddir gan y tîm pobl goll amlasiantaethol i gofnodi 
gwybodaeth am y risg i blentyn ar goll o adref. 
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• nid yw cyfweliadau atal15 bob amser yn digwydd neu yn cael eu cofnodi ond,  
pan ddeallir y risgiau, gall y gwaith i ddod o hyd i blant fod yn gynhwysfawr ac  
yn effeithiol. 

Achosion a aseswyd yn cynnwys plant a gludwyd i le diogel trwy ddefnyddio 

neu ystyried pwerau dan adran 46 Deddf Plant 198916 

Plant a gludwyd i le diogel gan swyddogion heddlu trwy ddefnyddio neu ystyried 
pwerau dan adran 46 Deddf Plant 1989: 

• 3 yn dda 

• 3 angen gwelliant 

• 0 yn annigonol 

Themâu cyffredin a welwyd gyda’r gweithwyr: 

• maent yn ystyried amgylchiadau plant bregus a gwneud penderfyniadau effeithiol i 
fynd â phlant gan ddefnyddio pwerau priodol; 

• maent yn cysylltu yn ddigon cynnar ac effeithiol gyda gwasanaethau gofal 
cymdeithasol argyfwng ond yn mynd â phlant i orsafoedd heddlu yn hytrach na 
lleoedd mwy priodol yn aml; 

• nid ydynt yn cofnodi penderfyniadau i ddefnyddio a stopio’r pŵer; a 

• nid ydynt bob amser yn cofnodi canlyniadau trafodaeth strategol dilynol a 
chynlluniau ar y cyd. 

Achosion a aseswyd yn cynnwys rheoli troseddwyr rhyw lle mae plant wedi’u 

hasesu i fod dan risg o’r person a reolir 

Achosion rheoli troseddwyr rhyw lle mae plant wedi’u hasesu i fod dan risg o’r person 
a reolir: 

• 1 yn dda 

• 5 angen gwelliant 

• 3 yn annigonol 

Themâu cyffredin yn yr achosion: 

• mae tor-gofynion hysbysu yn aml naill ai heb gael eu hymchwilio neu eu cofnodi fel 
troseddau; 

• pan gaiff tor yn cael ei ymchwilio, mae’n cael ei wneud fel arfer mewn cyfweliad 
gwirfoddol yn hytrach nag arest; 

                                            
15 Pan gaiff plentyn ei ganfod, mae dyletswydd ar yr heddlu i sicrhau bod y person yn ddiogel.  
Pwrpas y cyfweliad atal yw nodi unrhyw risgiau neu ffactorau a all achosi’r person fynd ar goll eto. 
16 Mae Adran 46(1) Deddf Plant 1989 yn awdurdodi swyddog heddlu, sydd ag achos rhesymol i amau y 
byddai plentyn fel arall yn debygol o ddioddef niwed arwyddocaol, i (a) fynd â’r plentyn i lety addas a 
chadw’r plentyn yno neu (b) gymryd unrhyw gamau rhesymol i sicrhau atal ymgais i symud plentyn o 
unrhyw ysbyty, neu le arall ble caiff y plentyn ei letya ar y pryd. Rydym yn cyfeirio at blentyn yn yr 
amgylchiadau hyn fel un yn ‘mynd i amddiffyn yr heddlu’. 
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• pan nodir pryderon i blant, mae cyflwyno hysbysiad diogelu cyhoeddus17 (PPN) yn 
aml yn cael ei weld fel yr unig ymateb sydd ei angen. 

Achosion a aseswyd yn cynnwys plant sy’n cael eu cadw yn nalfa’r heddlu 

Plant yn nalfa’r heddlu: 

• 0 yn dda 

• 6 angen gwelliant 

• 2 yn annigonol 

Themâu cyffredin yn yr achosion: 

• nid oes dealltwriaeth dda gan swyddogion dalfa a staff am bryd mae angen llety 
amgen neu lety diogel; 

• nid yw’r heddlu yn pwyso’n digon i ddod o hyd i ateb pan nad oes llety awdurdod 
lleol ar gael; 

• mae presenoldeb oedolion cymwys yn swyddfa’r ddalfa yn cael ei amseru i gyd-
ddigwydd â digwyddiadau eraill, megis cyfweliadau, yn hytrach na phryd mae’r 
plentyn yn cael ei gadw; a 

• nid yw swyddogion a staff yn cyflwyno PPNs yn aml pan mae plant yn cael  
eu harestio. 

                                            
17 Ffurflen a ddefnyddir i gofnodi pryderon i blant ac i rannu gwybodaeth gydag asiantaethau 
partneriaid. 
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5. Cyswllt cyntaf 

Pan fo aelodau’r cyhoedd yn cysylltu â’r heddlu, mae’n asesu risg yn 

dda a graddio’r ymateb yn briodol 

Mae staff FPOC yn rheoli ymateb Heddlu Gwent i ddigwyddiadau wedi’u hadrodd. 
Mae’n esiampl dda o sut mae’r cyswllt cychwynnol gyda’r cyhoedd yn gallu cael ei 
reoli yn effeithiol, gan ystyried risg, bygythiad a niwed. 

Mae staff FPOC yn derbyn yr holl alwadau am wasanaeth a wneir i’r heddlu.  
Mae atebwyr galwadau yn casglu cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl am y 
digwyddiad a’r bobl sy’n ymwneud ag ef. 

Gwelsom dystiolaeth dda o asesu risg yn y galwadau oedd yn defnyddio model 
THRIVE. Mae atebwyr galwadau yn defnyddio cwestiynau ac ymchwil penodol i wella 
eu dealltwriaeth o’r risgiau. Maent yn defnyddio’r wybodaeth hon yn gyson i raddio’r 
ymateb i alwadau. 

Gwelsom dystiolaeth hefyd fod atebwyr galwadau yn pasio’r wybodaeth hon  
ymlaen i swyddogion â chyfrifoldeb am y galwadau. Mae hyn yn golygu bod 
swyddogion yn ymwybodol o faterion yn ymwneud â’r cyfeiriad neu’r teulu cyn iddynt 
fynd i ddigwyddiad. Dywedodd swyddogion wrthym ei bod o gymorth yn aml iawn cael 
yr wybodaeth hon. 

Pan geir galwad am blentyn coll, mae staff FPOC yn defnyddio MIRAF. Mae gwaith 
blaenorol a gyflawnwyd gan y tîm pobl ar goll yn helpu penderfynu pa risgiau sydd i’r 
plentyn ar goll. Mae hyn yn ei dro yn dylanwadu ar faint o flaenoriaeth roddir i’r alwad. 

Pan fo digwyddiad blaenoriaeth uchel yn ymwneud â phlentyn, caiff y mater ei  
basio ymlaen bron yn syth i driniwr galwadau i sicrhau bod adnoddau yn cael eu trefnu 
ar unwaith. 

Mae ymatebion nad ydynt yn rhai brys yn cael eu rheoli yn dda 

Os nad oes angen ymateb ar unwaith neu ar frys, gall apwyntiadau dyddiadur gael  
eu gwneud. Mae goruchwyliwr yn rheoli’r dyddiadur i sicrhau nad yw achosion 
amhriodol yn cael eu nodi ynddo. Canfuom fod apwyntiadau wedi cael eu gwneud  
ar lefel resymol, gan osgoi oedi diangen. Cawsom sicrwydd, oni bai ei bod yn amlwg 
nad oedd risg parhaus, na fyddai achosion yn ymwneud â phlant yn cael eu nodi yn  
y dyddiadur. 
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Mae fframwaith asesu ansawdd effeithiol i gadw a gwella perfformiad 

yn y cyswllt cyntaf 

Mae prif oruchwylwyr yn samplu ar hap dau achos pob aelod o staff y mis ac mae 
goruchwylwyr yn samplu ar hap pedwar achos bob mis. Nodir themâu ar gyfer 
meysydd i’w gwella ac mae staff yn derbyn adborth unigol ar gyfer eu datblygiad 
personol. 

Mae’r fframwaith asesu ansawdd a’r samplu ar hap yn golygu bod goruchwylwyr yn 
gallu bod yn sicr bod pobl fregus yn cael yr ymateb a’r diogelu cywir. 

Mae staff cyswllt cyntaf yn derbyn hyfforddiant cychwynnol 

cynhwysfawr ac hyfforddiant rheolaidd wedi hynny 

Mae staff FPOC yn cael hyfforddiant o leiaf 18 mis cyn iddynt fod yn gymwys ar gyfer 
y gwaith. Mae’r cyfnod cyntaf yn bump wythnos o hyfforddiant mewn dosbarth. 
Cyflwynir hyfforddeion i systemau’r heddlu a maent yn derbyn hyfforddiant sy’n 
cynnwys diogelu. Mae pob aelod o staff sydd dan gyfnod prawf yn cael mentor  
er mwyn cael hyfforddiant ymarferol a chyfarwyddyd ychwanegol nes iddynt allu 
dangos cymhwysedd. 

Mae datblygiad proffesiynol parhaus yn cynnwys pum niwrnod o hyfforddiant bob 
blwyddyn. Yn ddiweddar, mae wedi cynnwys sesiynau am CSE a cham-drin domestig. 

Mae’r heddlu yn defnyddio arbenigedd ychwanegol i wella ymateb 

rhai sy’n gweithio yn yr ystafell reoli 

Mae gweithwyr cefnogi Cymorth i Ferched18 yn cydweithio gyda staff FPOC. Maent yn 
cynnig cyngor i ddioddefwyr cam-drin domestig a rhoi cyngor i swyddogion sy’n mynd  
i ddigwyddiadau. 

Mae gweithwyr proffesiynol ym maes iechyd meddwl yn gweithio yn y FPOC o  
8.00yb i 2.00yb, yn rhoi mynediad i gofnodion iechyd meddwl oedolion a phlant. 
Gallant gefnogi’r rheini sy’n ffonio mewn argyfwng, a rhoi cyngor a chefnogaeth  
i swyddogion. Mae rhain yn fentrau da mae staff FPOC a staff rheng flaen yn hystyried 
eu bod yn hanfodol.  

                                            
18 Mae Cymorth i Ferched yn elusen sy’n darparu gwasanaethau cefnogi a chyngor i fenywod a plant 
sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig. 
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Gall swyddogion rheng flaen gydnabod bregusrwydd a rhai 

arwyddion cam-drin 

Roeddem yn falch gweld bod yr heddlu yn cydnabod pwysigrwydd bod swyddogion a 
staff yn cael hyfforddiant rheolaidd, a bod yr hyfforddiant hwn yn cynnwys materion 
amddiffyn plant. Mae negeseuon e-bost mewnol, blogiau’r prif swyddogion ac 
atgofiadau arbedydd sgrin yn ychwanegu at yr hyfforddiant. Roedd y timoedd rheng 
flaen a siaradodd â ni yn ymwybodol o faterion diogelu plant. Roedd y rhan fwyaf y 
buon yn siarad â hwy hyderus o ran cydnabod bregusrwydd neu arwyddion cam-drin 
plant, yn enwedig plant sy’n cael eu hamlygu i gam-drin domestig ac esgeulustod. 
Roedd y rhan fwyaf yn hyderus o ran cydnabod arwyddion CSE a’i gysylltiadau â 
phlant sy’n mynd ar goll. 

Er hynny, roedd swyddogion yn llai hyderus am gydnabod arwyddion camfanteisio 
troseddol ar blant ac roeddynt yn ansicr ynglŷn â sut gallent adrodd amdano. 

Gwelsom enghreifftiau da o swyddogion yn ymateb yn gyflym i 

bryderon amlwg a phenodol am blant 

Pan mae’r pryder yn amlwg ac yn benodol, roedd swyddogion yn ymateb yn gyflym  
yn aml. Maent yn effeithiol yn cyflawni tasgau rhagarweiniol, megis sicrhau bod 
diogelwch plant yn digwydd yn syth ac asesu pa ffordd orau i fynd ynmlaen.  
Canfuom hefyd fod swyddogion yn dda yn gwneud ymholiadau cychwynnol a 
defnyddio eu grymoedd i arestio neu amddiffyn pan fo angen. 

 

Nid yw swyddogion yn siarad â phlant na chofnodi eu hymddygiad 

yn aml 

Yn yr achosion a adolygwyd gennym, canfuom yn aml nad oedd yr heddlu wedi  
siarad â phlant yn gyson ac nad oeddynt wedi cofnodi eu pryderon a’u hymddygiad 
a’u hymarweddiad. 

Mae ymddygiad plentyn yn rhoi gwybodaeth bwysig am sut mae digwyddiad  
wedi effeithio arnynt. Mae hyn yn arbennig o wir pan mae’r plentyn yn rhy ifanc i 
siarad â swyddogion, neu ble gall fod risg os bydd hyn yn digwydd o flaen rhiant. 
Dylai’r swyddog wylio sut mae’r plentyn yn ymddwyn. Bydd hyn yn eu helpu i asesu 

Cysylltodd tad merch saith mlwydd oed â’r heddlu yn poeni bod ei ferch gartref 
gyda’i mam a oedd yn feddw iawn. Aeth swyddogion i’r cyfeiriad yn brydlon ond ni 
chafwyd ateb yn y cyfeiriad. Gwnaed ymholiadau gydag aelodau’r teulu a 
chymdogion a gadarnhaodd bod y fam yn y cartref. 

Cafodd swyddogion fynediad i’r cartref a gweld bod y plentyn yno mewn tywyllwch 
llwyr. Roedd y fam yn feddw ac yn cysgu. Arestiwyd hi. Siaradodd swyddogion â’r 
plentyn a ddywedodd ei bod yn hapus i fynd i aros gyda’i thad. 

Cafwyd trafodaeth strategaeth gyda gweithiwr cymdeithasol yn syth. Cytunwyd ar 
y cyd y dylai’r plentyn aros gyda’i thad. 
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anghenion y plentyn. Bydd hefyd yn eu helpu i benderfynu a ddylai’r plentyn gael ei 
atgyfeirio i wasanaethau gofal cymdeithasol. 

Mae pob swyddog rheng flaen yn gwisgo camera fideo ar eu corff ac maent yn deall 
manteision y dechnoleg hon wrth geisio dal tystiolaeth, yn enwedig am ddigwyddiadau 
cam-drin domestig. Er hynny, mae’r defnydd o gamerâu yn anghyson. Mae’r heddlu 
yn ymwybodol o hyn ac yn gweithio i wella hyn trwy gyfathrebiadau mewnol. 

 

 

Ffoniodd dyn 18 oed yr heddlu am fod ei fam yn dioddef ymosodiad ffyrnig gan  
ei phartner. Roedd e wedi stampio arni a gafael yn ei gwddf. Aeth swyddogion i’r 
cyfeiriad yn syth ac arestiwyd y troseddwr. Ond roedd tri phlentyn arall y fenyw – 
blwydd, pump a naw oed – wedi gweld yr ymosodiad. 

Nid oedd cofnod o ba gynlluniau amddiffyn, os oedd unrhyw rai, oedd wedi’u 
cwblhau ar gyfer y plant. Nid oedd unrhyw dystiolaeth chwaith bod rhywun wedi 
siarad â’r plant, neu bod ymdrechion wedi’u gwneud i ddeall pa effaith oedd yr 
ymosodiad wedi cael arnynt. Nid oedd swyddogion wedi nodi’r amgylchiadau byw. 
Cwblhawyd hysbysiad diogelu cyhoeddus (PPN), ond nid oedd digon o 
wybodaeth ynddo. 

Nid oedd unrhyw gofnod o anfon y PPN at ofal cymdeithasol plant, neu gofnod o 
unrhyw gamau gweithredu a gymerwyd i amddiffyn y plant yn y tymor hirach. 

Argymhelliad 

• Rydym yn argymell bod Heddlu Gwent yn cymryd camau o fewn tri mis i 
sicrhau bod pryderon a barnau plant yn cael eu hel a’u cofnodi (gan gynnwys 
nodi eu hymddygiad ac ymarweddiad), i helpu dylanwadu ar y broses o wneud 
penderfyniadau amdanynt. 
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6. Asesu a chyngor 

Mae’r broses ar gyfer rhannu gwybodaeth gyda gofal cymdeithasol 

plant yn wan, yn golygu bod cyfleoedd i ymyrryd yn cael eu colli 

Pan fo swyddog yn bryderus am blentyn, mae’n cyflwyno PPN. Mae’n ei gyflwyno 
drwy e-bost yn uniongyrchol i wasanaethau gofal cymdeithasol plant yn yr  
ardal awdurdod lleol perthnasol. Roedd ansawdd y ffurflenni hyn yn gymysg.  
Roedd gwybodaeth ar goll yn aml ac ni chofnodwyd barnau plant. Nid oedd 
gwybodaeth am hanes y teulu neu unigolion cysylltiedig, megis euogfarnau blaenorol, 
wedi cael eu hychwanegu fel rheol. 

Mae gwasanaethau gofal cymdeithasol plant yn gwneud asesiad ar sail cynnwys  
y PPN. Mae penderfyniadau am ymyrryd felly yn aml yn seiliedig ar wybodaeth 
anghyflawn. 

Dengys ymchwil yr heddlu fod tua 80 y cant o’r ffurflenni a gyflwynir yn arwain at ddim 
gweithredu pellach gan yr awdurdod lleol. Nid yw’r pump awdurdod lleol yn adrodd y 
penderfyniad a wneir i’r heddlu yn rheolaidd. O ganlyniad, nid oes cyfle i ddarparu 
gwybodaeth bellach neu herio’r penderfyniad. Felly, mae cyfleoedd i ymyrryd yn cael 
eu colli. 

Yn ychwanegol, nid yw swyddogion yn nodi a yw caniatâd wedi’i roi i basio 
gwybodaeth ymlaen i wasanaethau eraill. Mae hyn yn cyfyngu ar allu’r awdurdod lleol i 
roi help yn gynnar drwy ei raglen Teuluoedd yn Gyntaf. 

Ni all uwch arweinwyr fod yn ddigon sicr bod penderfyniadau a 

wneir mewn trafodaethau strategaethau yn bodloni eu disgwyliadau 

Pan mae gwasanaethau gofal cymdeithasol plant yn credu bod angen cael  
trafodaeth strategaeth, maent yn cysylltu ag uned gyfeirio ganolog yr heddlu (CRU). 
Cynhelir trafodaeth strategaeth dros y ffôn yn y rhan fwyaf o achosion. 

Mae Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan yn cynghori y dylai’r rheini sy’n 
mynychu trafodaethau strategaethau gael ddigon o statws uwch i allu gwneud 
penderfyniadau ar ran eu sefydliadau. Mae heddweision CRU fel arfer yn cyfrannu ar 
ran Heddlu Gwent. Er eu bod yn brofiadol yn y rô nid ymchwilwyr diogelu plant 
mohonynt. Mae disgwyl iddynt wneud penderfyniadau am yr angen i wneud 
ymchwiliadau ar y cyd mewn achosion cam-drin plant cymhleth. 

Mae sarsiant yn adolygu unrhyw benderfyniad ynghylch a ddylai fod ymateb 
asiantaeth unigol, er enghraifft pan na fyddai ymchwiliad troseddol er lles y plentyn. 

https://gweddill.gov.wales/topics/people-and-communities/people/children-and-young-people/parenting-support-guidance/help/families-first/?lang=cy
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Adeg yr archwiliad, roedd 700 penderfyniad o’r fath yn aros i’w hadolygu. Mae hyn yn 
golygu bod penderfyniadau yn cael eu hadolygu ymhell wedi iddynt gael eu gwneud. 

Mae bwriad i adolygu’r model hwn 

Ar y cyd gyda’r awdurdod lleol yng Nghasnewydd, mae’r heddlu wedi sefydlu canolfan 
diogelu. Mae ditectif ringyll yn cydweithio gyda gofal cymdeithasol ac mae ar gael i 
gyfrannu i drafodaethau strategaethau. Er hynny, mae’r broses a ddefnyddir i rannu 
gwybodaeth yr un peth, gyda’r un gwendidau. 

Ar adeg yr archwiliad, roedd uwch arweinwyr yn siarad â’r sefydliadau eraill 
cysylltiedig am ffyrdd gwell o weithio. Nod y rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd yw 
cyflwyno asesiad o achosion yn gynnar ac effeithiol (adwaenir fel ‘brysbennu’) yn 
cynnwys pob asiantaeth yng Nghasnewydd a Blaenau Gwent. Mae hyn yn galonogol. 

Mae uwch swyddogion yn gwybod na fydd yn hawdd cael cefnogaeth pawb sy’n 
gysylltiedig ac y bydd yn cymryd amser. 

Gwelwyd cyfraniadau da yn cael eu gwneud tuag at gynlluniau 

diogelu amlasiantaethol tymor hir 

Mae Heddlu Gwent yn cyflogi staff ymroddedig i ymchwilio a mynychu cynadleddau 
amddiffyn plant.19 Maent yn mynychu mwy na 90 y cant o gynadleddau amddiffyn 
plant cychwynnol i drafod a chytuno cynlluniau diogelu tymor hir. Maent yn darparu 
adroddiadau pan nad oes modd iddynt fynychu. Pan mae plentyn yn destun cynllun 
amddiffyn, mae’n cael ei lumanu ar Niche20 fel bod staff yn gwybod am y risgiau i’r 
plentyn pan fyddant yn mynychu digwyddiadau. Er hynny, ond yn anaml mae’r rheini 
sydd yn mynychu cynadleddau yn trafod yr achos gyda’r swyddog ymchwilio, felly 
mae’n bosib bod cyfleoedd i ddeall ymchwiliadau cymhleth yn well yn cael eu colli. 

Mae adolygu digwyddiadau cam-drin domestig gan arbenigwyr yn 

gwella’r gwasanaeth a ddarperir i ddioddefwyr ond mae’r cyfle i 

ystyried risg i blant yn cael ei golli 

Mae’r tîm diogelu cam-drin domestig yn adolygu digwyddiadau cam-drin domestig  
yn ddyddiol. Maent yn asesu’r radd a roddir dan asesiad risg DASH21 a chyfeirio 
achosion risg uchel i MARAC.22 Gall staff yn y tîm argymell cynyddu’r radd chynyddu 
pan fyddant yn nodi risg uwch oherwydd ail ddigwyddiadau. Gall hyn olygu bod achos 
yn cael ei gyfeirio at MARAC pan na fyddai wedi’i gyfeirio fel arall. 

                                            
19 Mae cynhadledd amddiffyn plentyn yn uno aelodau’r teulu, y plentyn (ble fo’n briodol), a’r gweithwyr 
proffesiynol hynny sy’n ymwneud fwyaf â’r plentyn a’r teulu i wneud penderfyniadau am ddiogelwch, 
iechyd a datblygiad y plentyn yn y dyfodol. 
20 Niche yw system reoli gwybodaeth unigol yr heddlu. 
21 Mae DASH yn rhestr wirio i helpu gweithwyr proffesiynol nodi pa lefel risg y mae dioddefwr cam-drin 
domestig, stelcian, aflonyddu a thrais ar sail anrhydedd yn ei wynebu. 
22 Mae MARAC yn gyfarfod a gynhelir yn lleol ble daw cynrychiolwyr asiantaethau statudol a gwirfoddol 
ynghyd i rannu gwybodaeth am ddioddefwyr risg uchel o gam-drin domestig; gall unrhyw asiantaeth 
gyfeirio oedolyn neu blentyn y creda i fod dan risg uchel o niwed. Nod y cyfarfod yw cynhyrchu cynllun 
gweithredu cydlynol i hybu diogelwch oedolyn neu blentyn. 
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Cynhelir cyfarfodydd MARAC bob pythefnos yn y ddwy ardal blismona. Cadeirir y 
cyfarfodydd gan y ditectif arolygydd neu reolwr gofal cymdeithasol plant. 

Mae dioddefwyr cam-drin domestig yn derbyn gwasanaeth da gyda’r gefnogaeth iawn 
ar gael iddynt. Er hynny, ni welsom fod y risg gynyddol o ail ddigwyddiadau yn cael eu 
cydnabod fel risg gynyddol i blant. 

Ni chyflwynwyd PPNs yn rheolaidd i amlygu i wasanaethau gofal cymdeithasol  
bod plant yn y teuluoedd hynny yn debygol o fod arfwy o risg o niwed. Felly, gall 
cyfleoedd i rannu gwybodaeth gyda gofal cymdeithasol plant gael eu colli neu eu 
hoedi’n ddi-angen. 

Mae’r heddlu yn rhannu gwybodaeth gydag asiantaethau partneriaid 

sy’n golygu bod plant sy’n profi cam-drin domestig yn cael 

cefnogaeth well 

Mae’r heddlu yn rhannu gwybodaeth gyda’r gwasanaeth ymwelwyr iechyd pan mae 
plentyn oedran cyn-ysgol yn cael ei amlygu i gam-drin domestig. 

Ar gyfer plant oedran ysgol, mae’r heddlu wedi cyflwyno Operation Encompass23 yng 
Nghasnewydd, cynllun sydd wedi gwella’r broses o rannu gwybodaeth gydag ysgolion. 
Mae’r dull hwn yn caniatáu sefydliadau eraill cysylltiedig i gymryd rhan wrth ddatblygu 
cynlluniau amddiffyn a darparu cefnogaeth. 

Dywedodd yr heddlu wrthym eu bod yn bwriadu ymestyn Operation Encompass trwy’r 
ardal heddlu ym mis Mawrth eleni. Mae hwn yn gam cadarnhaol ac mae’n golygu y 
bydd plant holl ysgolion Gwent yn derbyn yr un cynnig cefnogaeth wrth brofi cam-drin 
domestig yn eu cartrefi. 

Mae’r heddlu yn elwa o bresenoldeb y tîm pobl goll amlasiantaethol 

Mae’r tîm pobl goll amlasiantaethol wedi gofalu am ardal Gwent gyfan am nifer o 
flynyddoedd. Mae’r tîm yn adolygu pob digwyddiad yn gysylltiedig â phlentyn ar goll ac 
yn siarad yn ddyddiol gyda’r tîm Quartz i drafod unrhyw gysylltiadau posibl â CSE. 
Pan adroddir plentyn ar goll, mae’r tîm yn cwblhau neu yn diweddaru MIRAF. Mae hyn 
yn cynnwys gwybodaeth gefndirol gynhwysfawr am y rheini sy’n cyflwyno risg i’r 
plentyn, pan maent wedi’u canfod o’r blaen a manylion unrhyw Rybudd Cipio Plant24 a 
gyflwynwyd. Mae’r ffurflen hefyd yn nodi’r radd argymelledig petai’r plentyn yn cael ei 
adrodd ar goll yn y dyfodol. 

Mae’r elusen Llamau yn gyfrifol am siarad â phlant, wedi iddynt ddychwelyd adref, am 
beth sydd wedi digwydd iddynt. Mae Llamau yn ychwanegu unrhyw wybodaeth bwysig 
o’r cyfarfodydd hyn i’r MIRAF. Gall cyfweliadau gyda phlant ar y pwynt hwn ddarparu 

                                            
23 Mae Operation Encompass yn gynllun lle mae’r heddlu, wedi’i alw i ddigwyddiad o gam-drin domestig 
yng nghartref y plentyn, yn hysbysu ‘oedolyn allweddol’ yn yr ysgol leol berthnasol cyn 9.00yb y bore 
wedyn (neu cyn 9.00yb ar fore Lun os bydd y digwyddiad yn digwydd dros y penwythnos). Mae hyn yn 
galluogi ysgolion i ddarparu cefnogaeth i’r plentyn/plant sy’n gysylltiedig, ac i gynnig help ymarferol a 
gwybodaeth. 
24 Hysbysiad anstatudol a gyflwynir pan fydd yr heddlu yn ymwybodol o blentyn yn treulio amser gydag 
oedolyn y creda all achosi niwed i’r plentyn. Cyflwynir hysbysiad i darfu ar gyswllt yr oedolyn â’r plentyn, 
yn ogystal â rhoi rhybudd i’r oedolyn y gallai cysylltiad o’r fath arwain at arest ac erlyniad. 
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llawer o wybodaeth am y rhesymau pam maent yn rhedeg i ffwrdd, yn enwedig pan 
mae hyn yn digwydd yn fwy rheolaidd a lle mae’r plentyn yn amharod i siarad â’r 
heddlu neu asiantaethau eraill. Gall gwell dealltwriaeth o pam mae plentyn wedi 
rhedeg i ffwrdd roi gwybodaeth hanfodol i asiantaethau partneriaid a chefnogi rheoli 
risg mwy effeithiol. Dylai hefyd ffurfio’r broses gynllunio a gwneud penderfyniadau am 
weithredu diogelu yn y dyfodol. 

Mae’r tîm hefyd yn hysbysu ysgolion yn ddyddiol pan fydd un o’u disgyblion wedi’u 
hadrodd ar goll. Dyma enghraifft dda arall o gydnabod sut mae partneriaethau 
ehangach yn helpu cadw plant yn ddiogel. 

Er hynny, nid yw’r rheini sy’n gyfrifol am raddio risg a gwneud 

ymholiadau yn aml yn cyfeirio at y ffurflen asesu risg unigolyn coll 

Pan adroddir plentyn coll i ystafell reoli’r heddlu, mae staff yn defnyddio gwybodaeth 
o’r MIRAF i benderfynu natur yr ymateb sydd ei angen – gall yr ymateb ddigwydd ar 
unwaith neu (pan mae’r risg yn is) gall ddigwydd yn arafach. Unwaith mae hyn wedi 
digwydd, mae’r ystafell reoli yn rhoi’r dasg i’r swyddog ymateb ymchwilio 
amgylchiadau’r diflaniad a lleoli’r plentyn. Mae’r swyddog ymateb yn gyfrifol am 
asesu’r risgiau a wynebir gan y plentyn fel y mae’r ymchwiliad yn mynd yn ei flaen. Er 
hynny, mae MIRAFs yn cael eu storio ar fas data ar wahân i’r prif system TG, Niche. 
Nid yw gwybodaeth yn cael ei hailadrodd na’i chrynhoi ar fas data Niche. Roedd nifer 
o swyddogion a siaradodd â ni heb wybod am MIRAFs. Nid oedd eraill yn gwybod sut 
i gael mynediad iddynt. Nid yw eu penderfyniadau am risg felly yn seiliedig ar yr holl 
wybodaeth berthnasol ac, o ganlyniad, mae’n bosib nad ydynt yn gywir neu briodol. 
Nid yw’r wybodaeth a gynhwysir ar MIRAFs yn cael ei defnyddio i ddatblygu cynlluniau 
ysgogi25 ychwaith, felly gellir colli cyfleoedd i leoli plant ynghynt. 

Mae gwaith da i leoli plant coll pan gydnabyddir y risg 

Pan gydnabyddir risg fwy, mae enghreifftiau o waith amserol ac effeithiol i leoli plant a 
adroddir ar goll. Mae hyn yn pwysleisio’r canlyniadau positif a ellir eu cyflawni. 

Gwelsom achosion o waith da iawn i leoli plant coll. Mae’n galonogol gweld bod plant 
coll yn cael eu trafod mewn cyfarfodydd heddlu a rheoli yn ddyddiol. Roedd un 
cyfarfod a ysgogodd waith sylweddol ar draws yr heddlu i ganfod plentyn coll. 

 

                                            
25 Mae cynllun ysgogi yn gynllun i leoli plentyn yn gyflym pan mae plentyn yn mynd ar goll. 

Adroddodd staff cartref gofal fod bachgen 15 oed ar goll. Roedd e wedi mynd ar 
goll o’r blaen ac aeth patrolwyr yn brydlon i ymchwilio. Cynhaliodd swyddogion 
nifer o ymholiadau i ganfod y bachgen ac roedd tystiolaeth o oruchwyliaeth dda. 

Roedd goruchwyliaeth ychwanegol o’r achos yn y cyfarfod rheoli dyddiol.  
Bu trafodaeth gyda gofal cymdeithasol plant pan oedd y bachgen ar goll er  
mwyn cynllunio ar gyfer ei ddiogelwch tymor hir ac i benderfynu a oedd ei leoliad 
yn addas. 
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Mae’r graddio risg o blant coll yn aml yn wallus, gan arwain at 

ymateb gwael 

Mae’r llu eisoes wedi nodi bod y categori risg ‘canolig’ yn aml yn cael ei ddefnyddio  
yn anghywir. O ganlyniad, mae’n bosib nad yw’r gwaith i ganfod plant yn ddigonol. 
Rydym hefyd wedi gweld hyn mewn archwiliadau achosion. 

 

Mae cyfleoedd i ddeall pam mae plant wedi mynd ar goll a’r risgiau 

sydd wedi’u hamlygu iddynt yn cael eu colli 

Ni chynhelir cyfweliad atal bob tro pan mae plentyn yn cael ei ganfod neu’n dychwelyd 
adref. Cofnodir ond ychydig o wybodaeth pan gynhelir cyfweliadau. 

Gall cyfweliadau gyda phlant ar y pwynt hwn helpu esbonio pam maent yn rhedeg i 
ffwrdd, yn enwedig pan mae hyn yn digwydd yn fwy aml. Gall hyn helpu datblygu 
cynlluniau rheoli risg mwy effeithiol. Heb yr wybodaeth hon, mae’n bosib na fydd 
swyddogion yn deall yn iawn y cyswllt posibl rhwng plant yn mynd ac yn cael eu 
camfanteisio neu amlygu i risgiau eraill. 

Mae’r heddlu yn adolygu ei bolisi pobl goll, yn cydnabod ei fod yn ôl-ddyddio Arfer 
Proffesiynol Awdurdodedig y Coleg Plismona. 

Adroddodd staff cartref gofal fod merch 17 oed, a oedd dan eu gofal, ar goll. 
Cadarnhaodd gwybodaeth heddlu fod y ferch wedi mynd ar goll sawl gwaith  
o’r blaen. Roedd hi’n ddioddefwr camfanteisio rhywiol ar blant (CSE); credwyd ei 
bod yn hwylusydd CSE gyda hanes o hunan-niweidio a chamddefnyddio cyffuriau 
ac alcohol. Adroddwyd hefyd ei bod yn feichiog ac yn blentyn ag achos a reolwyd 
gan y tîm Quartz. 

Er bod y risg iddi yn uchel, roedd y swyddog wedi’i graddio yn risg ganolig. 
Adolygwyd y graddio gan arolygydd yn ddiweddarach a chadw’r graddio fel  
yr oedd. Cymerodd hi chwech awr i’r patrôl fynychu’r cartref a dechrau gwneud 
ymholiadau. Roedd yn 24 awr cyn i swyddogion wneud ymholiadau yn y 
cyfeiriadau yr oedd hi wedi ymweld â hwy o’r blaen. 

Gwyddys iddi dreulio amser gyda dau unigolyn a gyflwynodd, o bosib, risg iddi 
ond nid oedd cofnod o unrhyw gamau a gymerwyd i’w hatal rhag hymweld â hwy 
yn y dyfodol. 
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Argymhellion 

• Rydym yn argymell bod Heddlu Gwent yn cynnal adolygiad ar unwaith, ar y 
cyd â gwasanaethau gofal cymdeithasol plant ac asiantaethau perthnasol 
eraill, i sicrhau bod yr heddlu yn bodloni ei gyfrifoldebau statudol a welir yn 
Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan yn ymwneud ag asesu risg, sut 
mae gwybodaeth yn cael ei chofnodi a’i rhannu, a datblygu cynlluniau 
amddiffyn ar y cyd. 

• Rydym yn argymell bod Heddlu Gwent, o fewn tri mis, yn gwella ei ymarfer 
mewn achosion plant sy’n mynd ar goll o gartref. Dylai hyn o leiaf gynnwys 
adolygiad o sut mae gwybodaeth yn cael ei chofnodi, a gwella ymwybyddiaeth 
staff o’r canlynol: 

• eu cyfrifoldebau ar gyfer amddiffyn plant a adroddir i fod ar goll o 
gartref, yn enwedig pan mae hyn yn digwydd yn rheolaidd; 

• pwysigrwydd ymchwilio ble mae’r plentyn wedi bod, a gyda phwy; 

• eu cyfrifoldebau am gynnal a chofnodi cyfweliadau atal pan mae plant 
yn dychwelyd adref. 

• Rydym yn argymell bod Heddlu Gwent, o fewn tri mis, yn adolygu ei brosesau 
a’i arferion i sicrhau bod ei staff yn gallu tynnu’r holl wybodaeth sydd ar gael o 
systemau’r heddlu er mwyn iddynt allu ffurfio eu hymatebion a’u asesiadau risg 
yn well. 
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7. Ymchwiliad 

Gwelsom rai enghreifftiau da o swyddogion ymchwilio yn defnyddio 

cyfuniad addas o ddulliau ymchwilio a dulliau amddiffyn 

Mae angen cael y dull cyfunol hwn i sicrhau bod yr heddlu yn cadw diogelu plant wrth 
galon ei ymdrechion, a dilyn cyfleoedd hefyd i ymchwilio troseddau. 

Gwelsom enghreifftiau da o waith ymchwilio, yn enwedig pan adroddwyd troseddau 
difrifol. Mae rhain wedi cynnwys gweithredu prydlon i arestio rhai dan amheuaeth a 
defnyddio amodau mechnïaeth i reoli’r risg maent yn ei chyflwyno i eraill. Rydym hefyd 
wedi gweld rhesymeg dda yn ffocysu ar blant wrth i benderfyniadau gael eu gwneud. 

Roedd goruchwyliaeth arwyddocaol yn yr achosion gwell, gyda gweithrediadau wedi’u 
cofnodi yn glir ar Niche. 

 

Er hynny, mae ymchwiliadau yn waeth pan gânt eu neilltuo i 

swyddogion nad ydynt yn rhai arbenigol 

Canfuom fod safon y gwaith ar y cyd yn llawer is pan roedd achosion amddiffyn plant 
wedi’u neilltuo i swyddogion nad oeddynt yn gweithio o fewn PPUs. Roedd ychydig o 
dystiolaeth o gysylltu â gofal cymdeithasol plant. At hynny, nid oedd goruchwyliaeth 
achosion mor amlwg, gydag ymyriad llai arwyddocaol gan reolwyr llinell. 

Mae’r achosion hyn yn aml yn cynnwys troseddwyr plant yn gyfrifol am droseddau 
rhyw yn erbyn dioddefwyr plant. Gwelsom, yn yr amgylchiadau hyn, fod swyddogion 
heb ystyried diogelu ar gyfer y troseddwr, achos ei ymddygiad neu’r risg a gyflwynodd 
i eraill. 

Adroddodd merch 13 oed i’w athro fod ei llystad wedi ymosod arni. Dywedodd fod 
ei llystad a’i mam wedi ymosod ar ei brodyr a chwiorydd ieuangach – 7, 5 a 3 oed 
– hefyd. Adroddodd yr athro hyn i’r gwasanaethau gofal cymdeithasol plant a 
chysylltwyd â’r heddlu i gynnal trafodaeth strategaeth. 

Cytunwyd y dylai ymchwiliad ar y cyd ddigwydd. Defnyddiwyd cyfryngwyr 
arbenigol i siarad â’r plant. Gwnaeth hyn alluogi’r wasanaethau i ddeall eu 
profiadau a’u hanghenion. Trefnwyd gan yr awdurdod lleol i’r plant aros gyda 
gofalwyr maeth. Cynhaliodd swyddogion arbenigol ymchwiliad da a oruchwyliwyd 
yn dda. 
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Caiff ymchwiliadau eu hoedi yn ddiangen am nifer o resymau 

Mewn rhai achosion, canfuom fod oediadau yn y broses asesu ac yn ystod 
ymchwiliadau. Baich gwaith trwm a swyddi gwag mewn adrannau arbenigol oedd y 
rhesymau am rai o’r oediadau hyn. 

Yn enwedig mewn achosion CSE, roedd oedi yn y broses asesu. Mae dwy ffordd o 
ddechrau’r broses asesu risg. Yn gyntaf, gall swyddogion gydnabod arwyddion CSE 
wrth ddelio â phlentyn a chyflwyno PPN. Yn ail, gall y tîm pobl goll gydnabod risg CSE 
trwy edrych ar gofnodion digwyddiadau cynt a chwblhau fframwaith asesu risg o 
gamfanteisio rhywiol amlasiantaethol (SERAF).26 Os yw’r sgôr yn fwy na 16, mae’r 
awdurdod lleol perthnasol yn ailasesu’r SERAF. Os cytunant gyda’r graddio, byddant 
yn gofyn am gyfarfod strategaeth. 

Gwelsom oedi o ryw bythefnos wrth gynnal cyfarfod strategaeth. Mae hyn yn golygu y 
gallai’r risg fod wedi cynyddu yn sylweddol cyn i ymateb arwyddocaol, yn cynnwys yr 
holl asiantaethau perthnasol, gael ei gytuno. Gallai hyn, yn ei dro, arwain at oediadau 
ychwanegol yn yr ymchwiliad. 

Gwelsom oediadau wrth archwilio dyfeisiau cyfryngau. Roedd achosion risg isel, ar yr 
adeg hynny, yn cymryd wyth wythnos yn hirach nag y dylent. Absenoldeb oherwydd 
salwch oedd y rheswm am hyn. Nid oedd wedi effeithio ar achosion risg uchel. 

Nid yw’r rhesymau am oedi mewn rhai ymchwiliadau yn aml yn cael eu cofnodi.  
Bydd yr heddlu felly yn ei chael yn anodd deall y sefyllfa a sut i’w gwella. 

  

                                            
26 Mae’r SERAF yn galluogi gweithrediadau diogelu i fod yn gysylltiedig â thystiolaeth risg, felly yn 
hwyluso gweithredu ymatal ac ymyriadau priodol. Bwriad y fframwaith yw ffurfio ymatebion priodol yn 
gysylltiedig ag anghenion diogelu plant a phobl ifainc. 

Aeth merch 16 oed ar goll o’i chartref gofal. Ar ôl iddi ddychwelyd, adroddodd i’w 
gofalwyr ei bod, yn ystod y cyfnod yr oedd ar goll, gyda ffrindiau, merched 17 a 18 
oed. Roeddynt wedi bod gyda dynion oedd yn oedolion yn cymryd cyffuriau ac yn 
cymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol. 

Wedi’r datguddiad, ni chynhaliwyd trafodaeth strategaeth am bythefnos oherwydd 
nad oedd gweithiwr cymdeithasol y plentyn ar gael. Yn ystod y drafodaeth 
strategaeth, cytunwyd y dylai ymchwiliad ar y cyd ddigwydd. Cyfwelwyd y 
merched, a gwnaed ymholiadau i olrhain Teledu Cylch Cyfyng, ond ni arestiwyd y 
dynion a oedd yn gysylltiedig tan bum mis yn ddiweddarach. 

Ni chofnodwyd y troseddau a ddatguddiwyd ac ni oruchwyliwyd yr achos yn iawn. 
Nid oedd llumanau wedi’u gosod ar systemau’r heddlu yn pwysleisio’r risg i’r ferch 
16 oed am chwe wythnos wedi’r adroddiad. 
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Mae oedi weithiau oherwydd materion nad yw’r heddlu yn gallu 

dylanwadu arnynt yn hawdd 

Mae’r heddlu yn gwneud defnydd da o gyfryngwyr – unigolion hyfforddedig arbenigol – 
i helpu dioddefwyr bregus a thystion i roi tystiolaeth gyflawn, resymegol a chywir.  
Mae hyn yn hynod o ddefnyddiol wrth helpu’r heddlu i gyfathrebu yn effeithiol gyda 
dioddefwyr sydd yn blant. Cyn cyfweld unrhyw blentyn, dylai gweithwyr ystyried cael 
cyfryngwr yn bresennol i gefnogi a helpu’r plentyn i roi’r dystiolaeth orau bosib ac i 
sicrhau bod barnau’r plentyn yn cael eu clywed. Mewn rhai achosion a archwiliwyd, 
gwelsom fod oedi cyn cael gwasanaeth cyfryngwr. Mae hyn yn broblem genedlaethol, 
ac un yr ydym wedi ei gweld mewn archwiliadau blaenorol. 

Mae oedi yn digwydd weithiau oherwydd bod achosion llysoedd teuluol yn digwydd yn 
gyfochrog â’r ymchwiliad troseddol. Yn yr amgylchiadau hyn, gall erlynwyr aros i’r 
dystiolaeth a grynhoir yn y broses honno gael ei chasglu cyn iddynt wneud 
penderfyniadau ynghylch erlyn troseddol. 

Mae’r heddlu yn deall y pwysigrwydd gcefnogi a rhoi gwybod i blant yn yr 
amgylchiadau hyn. 

Mae systemau cofnodi yn wael, yn arwain at ddiffyg cyd-drefniant ac 

ychydig o oruchwyliaeth mewn rhai achosion 

Gwelsom nifer o achosion lle na chofnodwyd gwaith ymchwilio a chynllunio amddiffyn. 
Mae hyn yn golygu nad yw goruchwylwyr yn gallu arolygu ymchwiliadau fel y dylent ei 
wneud ymhob pob achos. 

Cynllunnir Niche fel system unigol ar gyfer cofnodi gwaith ymchwilio, gwybodaeth, 
ymholiadau pobl goll a chadw unigolion. Er hynny, mae’r heddlu yn defnyddio 
systemau annibynnol, gyda mynediad cyfyngedig, i gofnodi gwybodaeth bwysig.  
Mae hyn yn cynnwys: 

• gwybodaeth gynhwysfawr am blant coll a gedwri o fewn bas data MIRAF; 

• gwybodaeth a chyd-gynllunio a drafodir mewn cyfarfodydd amlasiantaethol yn 
ymwneud â chamfanteisio ar blant (MACE); 

• cyd-gynllunio a drafodir mewn cyfarfodydd MARAC; 

• cyd-gynllunio yn ymwneud â’r plant rheini dan risg o gamfanteisio mewn troseddau 
difrifol a threfnol; ac 

• ymchwil gwybodaeth yn ymwneud â’r rheini sy’n gwneud a dosbarthu delweddau 
anweddus o blant. 

Oherwydd nad yw’r systemau hyn yn cysylltu gyda’i gilydd, mae’n golygu bod ‘na 
bosibiliad na fydd cysylltiadau rhwng lleoliadau peryglus, y rheini sy’n cyflwyno risg i 
blant a’r plant sydd dan risg fwyaf, yn cael eu cydnabod. Mae hyn yn golygu bod 
swyddogion yn delio â digwyddiadau heb yr wybodaeth i gyd a ddelir gan yr heddlu 
am y plentyn. O ganlyniad, gallai penderfyniadau gwallus gael eu gwneud ac arwain at 
ddatblygu cynlluniau amddiffyn llai effeithiol. 

Mae hefyd yn golygu nad yw’r heddlu yn gwneud y defnydd gorau o’r cyfarfodydd 
amlasiantaethol gwahanol i gydlynu gwaith ar y cyd i liniaru risg i blant. 
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Mae cyfarfodydd amlasiantaethol yn ymwneud â chamfanteisio ar 

blant yn rhoi cyfle i’r heddlu wella sut mae ymateb i gamfanteisio 

rhywiol ar blant yn cael ei gydlynu 

Mae’r heddlu wedi bod yn allweddol yn cyflwyno cyfarfodydd MACE ymhob un o’r pum 
ardal awdurdod lleol. Mae’r cyfarfodydd hyn yn galluogi gweithwyr proffesiynol sy’n 
gweithio gyda phlant dan risg CSE i gydlynu eu gwaith. 

Mae proses asesu risg yn nodi’r plant rheini sydd dan y risg fwyaf. Mae pob plentyn  
a nodir i fod dan risg yn cael ei ychwanegu at yr agenda i’w drafod. Dylai’r plant  
hyn hefyd gael eu llumanu ar Niche. Gwelsom drafodaeth fuddiol a chamau 
gweithredu yn cael eu cytuno arnynt mewn rhai achosion. Ond roedd cydlynu 
arwyddocaol yn broblematig mewn nifer fawr o achosion, yn rhannol oherwydd y 
ffordd cofnodwyd gwybodaeth. 

Roedd y niferoedd o blant i’w trafod ymhob cyfarfod yng Nghasnewydd wedi  
creu problem. Roedd awr wedi’i phennu ar gyfer pob cyfarfod. Mewn cyfarfod yn Sir 
Fynwy, pan gredwyd bod 11 o blant dan risg, roedd digon o amser. Mewn cyfarfod 
yng Nghasnewydd, credwyd bod mwy na 40 o blant dan risg. Trafodwyd y rhai a 
gredwyd i fod dan risg uchaf yn unig. Ni thrafodwyd y rhan fwyaf o blant. 

Mae plant Casnewydd dan risg fwyaf oherwydd mae’n bosib nad yw gwybodaeth 
bartneriaeth bwysig yn cael ei rhannu a bod gwaith diogelu pwysig heb gael ei  
gytuno arno. 

Nid oes dadansoddi yn digwydd yn rheolaidd i ddeall risg gyfredol  

i blant 

Mae’r ffyrdd lluosog o gadw gwybodaeth yn creu problemau o ran dadansoddi 
gwybodaeth a ddelir gan yr heddlu. Nid yw timau Quartz yn derbyn adnoddau 
dadansoddi rheolaidd i gynorthwyo â thargedu troseddwyr neu leoedd o 
weithgareddau sylweddol. Mae hefyd ychydig o dasgau ar gyfer timau cymdogaeth i 
gefnogi dal gwybodaeth, neu i dargedu troseddwyr a lleoedd o weithgareddau 
sylweddol. 

Roedd yn galonogol gweld bod yr heddlu yn cydnabod y broblem hon. Mae’n dechrau 
ystyried pa ffordd orau i ddal gwybodaeth o’u systemau eu hunain a rhai’r sefydliadau 
partneriaid. Bydd hyn yn helpu’r heddlu i ddeall yn well risgiau cyfredol i blant Gwent. 

Mae ymchwilio ar gyfer camfanteisio’n rhywiol ar blant ar-lein, fel 

arfer, yn dda 

Mae tîm ymchwilio i bedoffilyddion ar-lein (POLIT) o fewn yr heddlu; maent yn 
ymchwilio rhannu a dosbarthu delweddau anweddus o blant ar-lein. Mae’r tîm hefyd 
yn delio gydag atgyfeiriadau gan ‘Canolfan Gamfanteisio ar Blant a’u Hamddiffyn  
Ar-lein’ (CEOP) trwy Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol. 

Mae’r heddlu yn cyflawni asesiad risg pan mae’r CEOP yn atgyfeirio achos.  
Gan ddefnyddio gwybodaeth heddlu a gwybodaeth asiantaethau partneriaid, mae’r 
heddlu yn cadarnhau a yw’r un dan amheuaeth yn byw neu yn gweithio gyda phlant. 
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Pan mae pryder am yr un dan amheuaeth yn byw gyda’r plentyn, mae’r heddlu yn 
cyfeirio’r achos i gydweithwyr gofal cymdeithasol ar unwaith. Trafodir achosion risg 
uchel ar unwaith, sy’n arwain at weithredu ar yr un diwrnod fel arfer ac ni welsom 
unrhyw oedi wrth drafod achosion risg ganolig a risg is. 

Er hynny, mae’r heddlu yn cofnodi gwybodaeth am ddatblygu pecynnau CEOP ar 
system annibynnol, nid Niche. Mae hyn yn ei gwneud yn anoddach i reolwyr fonitro 
cynnydd ymchwiliadau. 

Mae’r tîm POLIT yn defnyddio arbenigwr fforensig digidol i helpu gyda’r gwaith 
ymchwilio dyfeisiau electronig digidol. Mae hyn yn galluogi’r tîm i wneud asesiad 
cynnar o ddyfeisiau yn y lle cyn iddynt gael eu hatafaelu ac i ddefnyddio arbenigedd i 
ddod o hyd i ddyfeisiau cudd; mae hyn yn arfer da. 

Mae swyddogion rheng flaen weithiau yn amharod i atafaelu 

dyfeisiau, gan golli cyfleoedd ymchwilio 

Gwelsom achosion lle roedd yr heddlu wedi ymateb i adroddiadau o blant a oedd 
wedi’u targedu gan unigolion yn annog iddynt rannu delweddau anweddus o’u hunain. 
Cymerodd swyddogion gamau gweithredu i ddiogelu a chynghori’r plant rheini a 
adnabuwyd yn yr adroddiad cyntaf. Er hynny, pan ddaeth yn amlwg bod yr un 
unigolion wedi mynd at blant eraill, roedd ymholiadau i sicrhau bod y plant rheini yn 
ddiogel yn brin weithiau. 

Ar ben hynny, mae swyddogion o bryd i’w gilydd yn amharod i atafaelu dyfeisiau 
symudol yn perthyn i ddioddefwyr. Gallai ymchwilio’r dyfeisiau hyn gynhyrchu 
tystiolaeth sy’n enwi troseddwyr ond nad yw’n cael ei wneud yn aml. 

 

Adroddodd tad i’r heddlu fod dynion nad oedd yn eu hadnabod wedi paratoi ei 
ferch 11 oed i bwrpas rhyw. Roedd hi wedi anfon delweddau anweddus o’i hun 
atynt drwy gyfryngau cymdeithasol. Anfonodd un o’r dynion ddelwedd o’i bidyn ati. 
Pan roddodd hi ‘block’ ar ei chyfrif i’w stopio rhag gysylltu â hi, anfonodd un o’r 
dynion ddelweddau o’r ferch 11 oed at ei ffrind 10 oed. Gwnaeth hwnnw fygwth 
dosbarthu’r delweddau’n ehangach os na fyddai’r ferch 11 oed yn cysylltu ag ef. 

Ni wnaeth y swyddogion atafaelu nac archwilio’r dyfeisiau a oedd yn perthyn i’r 
dau blentyn. Mae hyn yn golygu y gallai’r delweddau fod ar eu dyfeisiau o hyd, yn 
ei gwneud hi’n agored i gamfanteisio pellach. 

Er bod y ferch 11 oed eisoes yn cael ei chefnogi gan gynllun amddiffyn plant, nid 
oedd tystiolaeth o drafodaeth strategaeth yn ymwneud â’r mater hwn. Nid yw’r 
asesiad o’r digwyddiad hwn fel rhan o’r strategaeth tymor hir i ddiogelu’r plentyn 
hwn wedi’i ddogfennu. 
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Argymhellion 

• Rydym yn argymell bod Heddlu Gwent, o fewn tri mis, yn gwella ei 
ymchwiliadau amddiffyn plant a’i ymchwiliadau camfanteisio, yn rhoi sylw 
penodol i: 

• wella ymwybyddiaeth staff, gwybodaeth a sgiliau yn y maes hwn; 

• weithio gyda’i asiantaethau partneriaid i sicrhau ymateb prydlon i 
unrhyw bryder a godir; 

• wella’r broses ar gyfer cofnodi gwybodaeth er mwyn cael yr wybodaeth 
wrth law; 

• wella goruchwyliaeth a rheolaeth achosion; a 

• gweithio gyda phartneriaid i wneud y defnydd gorau o gyfarfodydd 
amlasiantaethol. 
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8. Gwneud penderfyniadau 

Roedd y defnydd o bwerau amddiffyn heddlu yn briodol ym mhob 

achos a archwiliom, ond dygir plant i orsafoedd heddlu yn aml pan 

ddefnyddir y pŵer 

Canfuom fod ymateb yr heddlu yn briodol yn gyffredinol pan fyddant yn diffinio achos 
yn glir fel mater amddiffyn plant o’r cychwyn. Gwelsom enghreifftiau o swyddogion a 
staff yn gwneud penderfyniadau effeithiol i amddiffyn plant. Pan oedd pryderon 
sylweddol am ddiogelwch plant, megis rhieni yn ymosod ar eu plant, neu bod yn 
feddw wrth ofalu amdanynt deliodd swyddogion gyda digwyddiadau yn dda. 
Defnyddiwyd eu pwerau yn briodol i fynd â phlant i le diogel rhag niwed. Mae’n gam 
difrifol iawn i fynd â phlentyn o ofal ei deulu trwy broses diogelwch yr heddlu. Yn yr 
achosion a archwiliwyd, roedd penderfyniadau i fynd â phlentyn i le diogel wedi’u 
hystyried yn dda a’u gwneud er lles y plentyn. 

Adroddodd mam fod ei mab saith mlwydd oed wedi mynd ar goll pan aeth e gyda hi i 
dafarn. Graddiodd yr atebwr galwadau yr ymateb fel argyfwng ac arweiniodd hyn at 
waith cydlynol da yn chwilio am y plentyn, a oruchwyliwyd yn dda. 

Lleolwyd y plentyn yn brydlon ac aethpwyd ag ef adref. Penderfynodd swyddogion 
nad oedd amodau byw’r chartref yn addas i fyw ynddo. Defnyddiwyd eu pwerau 
amddiffyn yn gywir i ddiogelu’r plentyn ac arestiwyd y fam. 

Bu trafodaeth gyda gofal cymdeithasol plant a chanfuwyd lleoliad addas i’r plentyn. 

Er hynny, pan ddefnyddiwyd y pŵer, aed a phlant yn aml i orsaf heddlu. Dylai hyn ond 
digwydd mewn amgylchiadau arbennig, megis pan nad oedd llety awdurdod lleol ar 
gael yn syth. 

Roedd cadw cofnod, wedi defnyddio pwerau amddiffyn heddlu, yn 

aml yn wael 

Gwelsom rai enghreifftiau lle roedd yr heddlu wedi cyflawni ymchwiliadau yn brydlon 
ac yn effeithiol. Er hynny, nid yw gweithwyr bob amser yn cofnodi manylion am 
ddiogelu a chydweithio gyda sefydliadau eraill ar systemau’r heddlu, neu’r ffaith bod 
trafodaeth wedi’i digwydd. Nid yw swyddogion penodedig27 yn aml yn cofnodi pryd, ac 
ym mha amgylchiadau, daeth y pŵer i ben neu fanylion y cynllun amddiffyn tymor hir. 

                                            
27 Mae’r swyddog penodedig yn gyfrifol am wneud ymholiadau ar gyfer achosion lle mae’r heddlu yn 
mynd â phlant i’w diogelwch nhw. Mae eu cyfrifoldebau yn cynnwys adolygu’r sail ar gyfer diogelwch yr 
heddlu i benderfynu a ddylai’r pŵer barhau mewn grym. 
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Adroddodd ffrind teulu fod merch saith mlwydd oed dan risg esgeulustod oherwydd 
bod ei mam yn rhy feddw i’w chasglu o’r ysgol. Dywedodd fod y plentyn hefyd wedi 
datgelu bod ei mam wedi ymosod arni yn y gorffennol. 

Nid aeth yr heddlu i’r cyfeiriad tan y diwrnod wedyn, yn golygu bod y plentyn  
wedi’i amlygu o bosib i risg diangen ychwanegol. Pan aeth yr heddlu i’r cyfeiriad, 
defnyddiodd y swyddog ei bwerau diogelu yn briodol ond aeth â’r plentyn i  
orsaf heddlu. 

Diogelwyd y plentyn yn dilyn trafodaeth strategaeth. Er hynny, nid oedd unrhyw 
gofnod o fanylion y swyddog penodedig, neu sut rheolwyd y pŵer, neu pryd, ac ym 
mha amgylchiadau, daeth i ben. 

 

Argymhellion 

• Rydym yn argymell bod Heddlu Gwent, o fewn tri mis, yn gweithio gyda’i 
asiantaethau partneriaid i sicrhau bod plant yn mynd i leoedd diogel  
priodol pan ddefnyddir y pŵer hwn. Dylai pob gwybodaeth berthnasol gael ei 
chofnodi a bod wrth law ar gyfer pob achos lle mae pryderon am les plant. 
Dylai’r cyngor i staff gynnwys: 

• pa wybodaeth ddylid ei chofnodi (ac ym mha ffurf) ar eu systemau i 
alluogi gwneud penderfyniadau da; a 

• pwyslais ar bwysigrwydd sicrhau bod cofnodion yn cael eu gwneud yn 
brydlon a’u bod yn gyfredol. 
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9. Oedolyn dibynadwy 

Mae’n bwysig bod plant yn gallu ymddiried yn yr heddlu. Gwelsom mewn rhai 
achosion achosion amddiffyn plant, (ond nid pob un) fod swyddogion yn ystyried yn 
ofalus y ffordd orau i fynd at blentyn a/neu’r rhieni neu ofalwyr ac ymchwilio’r ffyrdd 
mwyaf effeithiol o gyfathrebu â nhw. Mae sensitifrwydd o’r fath yn magu hyder a  
chreu perthnasau cryfach rhwng yr heddlu a’r plentyn a/neu’r rheini neu ofalwyr. 
Gwelsom fod yr heddlu yn gweithio yn dda gyda sefydliadau allanol, aelodau’r teulu a 
phobl eraill i amddiffyn plant pan fo angen iddynt gael eu diogelu ar unwaith. Pan mae 
hyn yn digwydd, mae dull ystyriol a sensitif yr heddlu yn golygu bod plant bregus yn 
cael eu cadw yn ddiogel. 

Adroddodd y gwasanaeth ambiwlans wrth yr heddlu eu bod wedi derbyn galwad am 
ferch 14 oed yn hunan-niweidio mewn archfarchnad. Aeth swyddogion yn syth a dod o 
hyd i’r ferch. 

Rhoddodd y gweithiwr iechyd meddwl, a oedd yn gweithio yng nghanolfan 
gyfathrebu’r heddlu, gyngor i’r swyddogion. Roeddynt wedi cymryd amser i siarad â’r 
ferch a deall ei phryderon. Roedd ambell gwt arwynebol ar ei breichiau ac ni anafwyd 
hi yn ddifrifol. Dywedodd ei bod eisiau gweld ei gweithiwr cefnogi, felly cysylltodd 
swyddogion â’i mam a gofyn iddi fynychu. 

Arhosodd y swyddogion gyda’r plentyn, yn cynnig cefnogaeth a chysur iddi nes i’w 
mam gyrraedd i fynd â hi adref. Diweddarwyd y gwasanaeth ambiwlans, a gwnaed 
trefniadau i’w staff ymweld â’r plentyn gartref yn hytrach na mewn lle cyhoeddus  
fel archfarchnad. 

Mae’r heddlu yn ymgysylltu â phlant yn y gymuned yn dda 

Mae’r heddlu, a’i asiantaethau partneriaid, yn ceisio gwella a datblygu’r ffordd y mae’n 
gweithio gyda phlant. Yng Nghasnewydd, mae’r prif arolygydd yn gyfrifol am gydlynu 
gwaith yr heddlu yn atal plant rhag gael eu camfanteisio gan y rheini sy’n rhan o 
droseddau trefnedig. 

Oherwydd cydweithio rhwng sefydliadau â diddordeb a’r naw ysgol uwchradd yn y 
ddinas, mae deg plentyn wedi’u nodi fel rhai mwyaf bregus. Mae St Giles Trust28 yn 
gweithio gyda’r plant hynny i geisio tynnu eu sylw rhag troseddoldeb. 

Yn ychwanegol, darperir cyflwyniadau ar gyfer disgyblion mewn ysgolion lleol am sut 
gall plant amddiffyn eu hunain rhag camfanteisio. Mae penaethiaid wedi cael 

                                            
28 Elusen sy’n anelu at ddarparu ymyriadau a chefnogaeth ar gyfer pobl ifainc, eu teuluoedd a’u 
cymunedau sy’n cael eu heffeithio gan angiau a thrais difrifol trwy SOS Casnewydd. 
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gwybodaeth am sut i adnabod arwyddion posibl o gamfanteisio a gallant alw ar 
arbenigedd gan Barnardo’s os oes ganddynt bryder am blant yn eu hysgolion. 

Trwy’r rhaglen Camau Cynnar Gyda’n Gilydd, mae’r heddlu yn dweud wrth ei staff am 
effaith profiadau niweidiol mewn plentyndod. Ar adeg yr archwiliad, roedd 556 
swyddog, 91 staff heddlu a 144 staff sefydliadau partneriaid wedi derbyn yr wybodaeth 
hon. Byddai pawb wedi ei derbyn erbyn Gorffennaf 2019. 

Mae’r heddlu yn gweithio gyda phlant ifainc yn ei gynllun ‘Heddlu Bach’, prosiect lle 
mae plant 9–11 oed yn cyflawni tasgau a oruchwyliwr gan yr heddlu yn eu 
cymunedau. Fel rhan o’r cynllun hwn, mae plant mewn 24 ysgol gynradd yn derbyn 
gwybodaeth addysg dinasyddiaeth, yn cymryd rhan mewn mentrau cymunedol a 
gweithgareddau gwobrwyo mewn cydweithrediad â thimau chwaraeon lleol. 

Mae gan yr heddlu gynllun cadetiaid sefydlog ar gyfer plant 13–18 oed, ym mhob un 
o’r pum awdurdod lleol. Mae rhwng 20–25 cadét ym mhob ardal. Bu ymdrechion i 
recriwtio o grwpiau llai cefnog ac i gynnwys plant bregus. 

Mae’r heddlu yn annog y cadetiaid i fod yn ddinasyddion gweithredol yn eu 
hardaloedd wrth gymryd rhan mewn mentrau atal troseddau a chefnogi prosiectau o 
fewn y gymuned – er enghraifft, Ffrind i mi (Friend in me), sy’n ceisio helpu pobl unig i 
ailgysylltu â’u cymuned. 
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10. Rheoli’r rhai sy’n cyflwyno risg i blant 

Mae lefelau staffio yn dda yn y tîm sy’n gyfrifol am reoli’r rhai sy’n 

cyflwyno risg i blant 

Mae gan Heddlu Gwent dîm, MOSOVO (rheoli troseddwyr rhyw a throseddwyr 
treisgar), sy’n gyfrifol am drefniadau amlasiantaethol ar gyfer diogelu’r cyhoedd 
(MAPPA).29 

Ar adeg yr archwiliad, roedd 776 troseddwr rhyw cofrestredig (RSOs) yn cael eu rheoli 
yng nghymuned Gwent. O’r rheini, roedd 95 wedi’u graddio yn risg uchel ac un yn risg 
uchel iawn. 

Roedd cymhareb o 53 RSO i un rheolwr, sydd ond ychydig yn uwch na beth sy’n cael 
ei ystyried yn rhesymol (tua 50:1). 

Yn Ionawr 2017, cyflwynodd Cyngor Cenedlaethol Prif Swyddogion yr  
Heddlu gyfarwyddyd y gall yr heddlu ddefnyddio dulliau rheoli gweithredol neu 
adweitheddol gyda RSOs. Mae rheoli gweithredol yn gofyn am ymweld â’r troseddwr. 
Mae swyddogion yn derbyn hyfforddiant yn y defnydd o’r system rheoli risg 
gweithredol (ARMS). Yr arfer cenedlaethol i’r heddlu yw cwblhau asesiadau ARMS o 
leiaf bob 12 mis, neu pan mae rhywbeth yn digwydd a allai arwain at newid mawr i’r 
asesiad cyffredinol cyfredol a’r cynllun rheoli risg ar gyfer y troseddwr. 

Mae’r heddlu yn defnyddio dull rheoli adweitheddol ar gyfer 

troseddwyr i’w galluogi i ffocysu ar droseddwyr risg uwch 

Gall yr heddlu newid cynlluniau unigolion o reoli gweithredol i reoli adweitheddol.  
Gall hyn ddigwydd os bydd yr asesiad ARMS yn awgrymu bod y RSO yn cyflwyno risg 
lefel isel. Mae rhaid bod y rheolwr troseddwr hefyd yn sicr nad yw’r troseddwr wedi 
cyflawni troseddau neu gyflwyno unrhyw risg am gyfnod o dair blynedd. Ar adeg ein 
harchwiliad, roedd 86 y cant o droseddwyr wedi derbyn asesiad ARMS yn ôl y gofyn. 
O ganlyniad, roedd yr heddlu wedi dechrau newid cynlluniau rhai RSOs i reoli 
adweitheddol, er nad oeddynt yn gallu cadarnhau faint.  

                                            
29 Mae MAPPA yn sicrhau rheolaeth dda o droseddwyr rhyw a threisgar. Mae asiantaethau a gynhwysir 
fel cyrff cyfrifol yn cynnwys yr heddlu, gwasanaethau prawf a’r gwasanaeth carchardai. Gall sefydliadau 
eraill gael eu cynnwys: er enghraifft, mae’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid yn gyfrifol am ofalu am 
droseddwyr ifainc. 
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Dylai’r defnydd o reoli gweithredol a rheoli adweitheddol, o’i gyflawni yn effeithiol, 
alluogi’r heddlu i ffocysu ar y RSOs rheini sy’n cyflwyno’r risg fwyaf. Gallai hefyd 
ysgafnhau galw i ryw raddau wrth ganiatáu rheoli adweitheddol i’r RSOs rheini sy’n 
cwrdd â’r meini prawf. 

Mae swyddogion rheng flaen yn cael gwybod am droseddwyr rhyw 

cofrestredig yn yr ardaloedd maent yn eu patrolio 

Fel mae’r nifer o droseddwyr cofrestredig yn cynyddu, mae casglu a rhannu 
gwybodaeth amdanynt, a’u rheoli yn briodol, yn dod yn fwy anodd. Mae’n dda bod yr 
heddlu yn cydnabod hyn a sicrhau bod gwybodaeth am RSOs ar gael i dimau rheng 
flaen a thimau cymdogaeth. 

Mae’r heddlu yn llumanu RSOs ar ei system rheoli cofnodion (Niche) ac roedd y 
system reoli (STORM) yn arfer cael ei defnyddio i reoli digwyddiadau. Mae hyn yn 
golygu bod swyddogion sy’n mynd i ddigwyddiadau sy’n ymddangos yn 
anghysylltiedig yng nghyfeiriad y RSO yn gwybod eu bod yn ymweld â throseddwyr 
sydd eisoes yn cael eu hadnabod. O ganlyniad, mae ganddynt yr wybodaeth sydd ei 
hangen i wneud penderfyniadau da. 

Mae hefyd cysylltiadau da rhwng y tîm MOSOVO a thimau rheng flaen.  
Mae gwybodaeth am droseddwyr cofrestredig yn cael ei rhannu trwy friffio a gosod 
tasgau i swyddogion rheng flaen. 

Collir cyfleoedd i liniaru’r risg a gyflwynir gan droseddwyr rhyw 

cofrestredig oherwydd mae’r methiant i hysbysu newidiadau yn aml 

heb gael ei gofnodi neu ymchwilio 

Mae rhaid bod troseddwyr rhyw yn hysbysu’r heddlu yn bersonol yng ngorsaf heddlu 
penodol yr ardal y maent yn bwriadu byw ynddi. Gwelsom rai achosion lle roedd 
troseddwyr cofrestredig wedi methu â rhoi gwybod am newid amgylchiadau neu 
gofrestru cyfeiriad o fewn tri diwrnod, fel y mae’r gyfraith yn mynnu. Canfuom y  
byddai rheolwr y troseddwr yn eu ffonio i’w hatgoffa, ac yna ymweld â nhw gartref a 
delio gyda’r hysbysiad. Nid yw hyn yn cydymffurfio â’r gyfraith. Roedd y methu 
hysbysu yn aml heb gael ei gofnodi fel trosedd ac nid arweiniodd at gyfweliad neu 
ymchwiliad pellach. 

O ganlyniad, nid yw troseddau yn cael eu harchwilio neu gofnodi. Ni fydd ymddygiad 
troseddwyr yn cael ei ddeall yn iawn yn lleol neu os byddant yn symud i ardal arall.  
Ni fydd yn hysbys i’r llysoedd dedfrydu chwaith pan gyflawnir troseddau yn y dyfodol. 

Pan driniwyd tor-amod fel trosedd, canfuom fod y troseddwr wedi’i alw i orsaf heddlu 
yn aml yn wirfoddol fel cam gweithredu. Mae’r dull hwn yn colli’r cyfle i arestio a 
defnyddio pwerau chwilio yn iawn, neu i ddefnyddio amodau mechnïaeth i reoli’r risg a 
gyflwynant yn well.  
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Collir cyfleoedd i weithio’n fwy cydweithrediadol gydag asiantaethau 

partneriaid i amddiffyn plant 

Pan mae pryder am RSO yn cael mynediad i blant, mae rheolwyr yn cyflwyno PPN, 
weithiau sawl diwrnod yn ddiweddarach. Nid yw rheolwyr yn trafod y mater gyda 
gweithiwr cymdeithasol yn aml neu’n cymryd cyfleoedd i ymweld â throseddwyr a’r 
teuluoedd ar y cyd. Gall hyn adael plant yn agored i risg diangen. 

Galwyd yr heddlu i adroddiad o ddigwyddiad domestig yn oriau cynnar bore Sul. 
Roedd y dyn yn y cyfeiriad yn droseddwr rhyw cofrestredig (RSO). Nid oedd yn byw 
yn ei gyfeiriad cofrestredig. Roedd e wedi bod mewn perthynas gyda’r fenyw yn byw 
yn y cyfeiriad hwnnw ers sawl mis. Nid oedd e wedi dweud wrth yr heddlu ei fod yn 
byw yno, ond ni adnabuwyd y drosedd ac ni arestiwyd ef. 

Ataliodd ei orchymyn atal niwed rhywiol (SHPO) iddo fod ym mhresenoldeb plant heb 
ganiatâd pendant gofal cymdeithasol plant. Roedd plant dwyflwydd oed a phum 
mlwydd oed yn byw yn y cyfeiriad, er nad oeddynt yno pan aeth yr heddlu i’r cyfeiriad. 
Ni wnaethpwyd ymholiadau pellach am hyn ar y pryd. 

Ni wnaed unrhyw weithredu pellach gan y tîm MOSOVO tan y ddydd Mercher 
canlynol. Cynhaliwyd ymweliad dirybudd yn y cyfeiriad. Roedd y RSO ac un o’r  
plant yno. Ni arestiwyd y troseddwr am dorri ei SHPO. Gofynwyd iddo adael y tŷ a 
chyfweld ag ef mewn apwyntiad dau ddiwrnod yn ddiweddarach. Cyfaddefodd i’r 
troseddau a gwysiwys ef i’r llys. 

Ar ymweliad dirybudd diweddarach, gwelsant ef eto yn y cyfeiriad. Cyfaddefodd iddo 
agor cyfrif banc newydd, nad oedd e wedi’i ddatgelu i’w reolwr, ond nid oedd y  
tor-hysbysiad ychwanegol hwn wedi’i ymchwilio na’i ddilyn. 

Nid oedd ei asesiad risg wedi’i adolygu am dri mis wedi’r digwyddiad cyntaf ac nid 
oedd yn cynnwys yr holl wybodaeth berthnasol. 

 

Argymhellion 

• Rydym yn argymell bod Heddlu Gwent, o fewn tri mis, yn gweithredu i wella 
sut mae’n rheoli RSOs, gan roi sylw penodol i: 

• sut mae’n delio gyda’r troseddwyr rheini nad ydynt yn cydymffurfio â 
gofynion hysbysu; a 

• sut mae’n ymgysylltu ag asiantaethau partneriaid i amddiffyn plant dan 
risg o droseddwyr a reolir. 
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11. Cadw gan yr heddlu 

Rydym yn pryderu am blant yn cael eu cadw mewn dalfa heddlu 

Mae gan yr heddlu ddwy ystafell ddalfa, yng Nghasnewydd ac Ystrad Mynach.  
Nid oes ardal ddalfa ar wahân yn un ohonynt ar gyfer plant neu bobl fregus eraill. 
Mae’r heddlu wedi rhoi ystafell o’r neilltu ar gyfer ymdrin â charcharorion bregus yng 
Nghasnewydd ond nid oes un yn Ystrad Mynach. Gwelsom yn ein harchwiliadau fod 
plant fel arfer yn cael eu cadw mewn celloedd yn yr un lleoedd ag oedolion dan 
gadwad, yn hytrach na mewn ystafelloedd cadw. 

Mae diffyg manylion neu resymeg yn aml ar gyfer penderfyniadau a wnaed ar 
gofnodion dalfa. Gwelsom hefyd gofnodion o fewn cofnodion dalfa a awgrymodd fod 
plentyn wedi’i symud o gell, o bosib am gyfweliad, ond ni chofnodwyd y rheswm. 

Mae archwiliadau achosion wedi dangos bod arestiadau yn briodol ac angenrheidiol 
fel arfer. Mae tystiolaeth bod swyddogion dalfa yn herio rhai arestiadau plant.  
Er hynny, mae rhai plant yn cael eu harestio pan nad yw’n gwbl angenrheidiol, er 
enghraifft ar gyfer torri amodau mechnïaeth llys, megis cyrffyw, yn gynnar yn y nos. 
Nid oes dewis arall ond i gadw’r plant hynny dros nos. Gallai arestiadau o’r fath gael 
eu gwneud yn y dydd fel arfer, yn ystod amser y llys, i atal cadw plant yn ddiangen. 

Gwelsom oediadau gydag oedolion priodol yn mynychu i gefnogi 

plant yn y ddalfa 

Canfuom fod plant a gadwyd yng Ngwent heb dderbyn cefnogaeth gynnar yn gyson 
gan oedolion priodol. Yn ôl Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984, unwaith 
mae oedolyn priodol wedi’i adnabod, dylid gofyn i’r person hwnnw ddod i’r ganolfan 
ddalfa mor fuan â phosibl. Mewn rhai o’r achosion a archwiliom, roedd tystiolaeth o 
oediadau hir cyn i oedolion priodol gyrraedd. Fel rheol, cyraeddasant erbyn yr amser y 
cyfwelwyd y plentyn, yn hytrach na darparu cefnogaeth gynnar ar gyfer eu hanghenion 
lles, hawliau a hawliadau cyfan. Gallai hyn arwain at oediadau arwyddocaol – yn aml 
mwy na deg awr – cyn i blentyn weld rhywun ar wahân i’r heddlu. 

Mae plant dan gadwad ag anghenion cymhleth yn aml heb gael eu 

cyfeirio at ofal cymdeithasol plant 

Mae anghenion cymhleth gan nifer o blant sy’n dod i ddalfa heddlu. Maent yn debygol 
o fod yn fregus ac angen cefnogaeth i’w cadw’n ddiogel. Mae angen atgyfeiriad at 
wasanaeth gofal cymdeithasol plant mewn nifer o achosion. Er hynny, yn ein 
hadolygiad o ffeiliau achos, canfuom fod cyflwyno ffurflenni atgyfeirio ar gyfer plant 
mewn dalfa yn anghyson o ran nifer ac ansawdd. 
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Dylai pob plentyn a ddygir i’r ddalfa yng Ngwent gael gweld gweithiwr gofal iechyd 
proffesiynol (HCP) a fydd yn asesu ei addasrwydd i’w cadw a chwblhau ffurflen  
asesu ieuenctid. Mae hyn yn cynnwys holiadur yn gofyn am fanylion perthnasau 
teuluol, presenoldeb yn yr ysgol, ac unrhyw hanes o hunan-niweidio neu a ydynt wedi 
bod yn ddioddefwr camdrin rhywiol neu gorfforol. 

Gwelsom achosion lle nad oedd asesiad HCP wedi’i gwblhau, neu oedd wedi’i oedi yn 
sylweddol, ar ôl i’r plentyn gael ei ddwyn i’r ddalfa. Mae hyn yn golygu bod ‘na 
bosibiliad na fydd gweithredu ar risgiau i blant. Cedwir ffurflenni wedi’u cwblhau mewn 
ffeil yn yr ystafell ddalfa. Nid ydynt yn cael eu lanlwytho i gofnod dalfa’r plentyn ac felly 
nid yw’r wybodaeth ar gael yn hawdd i gynorthwyo ag asesiadau risg yn y dyfodol. 

Archwiliom sampl o’r ffurflenni hyn a nodi rhai achosion lle nad oedd atgyfeiriad wedi’i 
wneud i wasanaethau plant er bod materion diogelu yn amlwg. 

Mae’n galonogol gweld bod yr heddlu wedi gweithredu yn gyflym i ddatrys hyn, ac 
maent eisoes wedi cynnwys cynlluniau i hyfforddi HCPs a staff asiantaeth ynghylch 
defnydd PPNs. 

Nid oes dealltwriaeth dda gan swyddogion dalfa a staff am bryd mae 

angen llety amgen neu diogel 

Mae’r awdurdod lleol yn gyfrifol am ddarparu rhywle addas i aros (llety amgen) ar 
gyfer plant sy’n cael eu cyhuddo o droseddau a lle gwrthodir mechnïaeth. Dim ond 
mewn amgylchiadau eithriadol (megis yn ystod tywydd garw) gellid dweud na fyddai 
trosglwyddo’r plentyn i lety amgen er lles y plentyn. Mewn achosion prin – er 
enghraifft, os oedd y plentyn wedi cyflwyno risg uchel o niwed difrifol i eraill – efallai 
byddai angen llety diogel. 

Canfuom fod dryswch ynglŷn â phryd oedd y ddeddfwriaeth hon yn berthnasol.  
Er enghraifft, ceisiwyd llety amgen mewn achosion lle oedd amodau mechnïaeth llys 
wedi’u torri. Yn yr amgylchiadau hynny, mae rhaid i’r plentyn gael ei ddal mewn gorsaf 
heddlu tan iddynt ymddangos nesaf yn y llys. Mewn achosion lle gwrthodwyd 
mechnïaeth ar ôl i’r plentyn gael ei gyhuddo, ceisiwyd llety diogel pan ddylid fod wedi 
gofyn am lety amgen. 

Pan nad oes llety awdurdod lleol ar gael, nid yw swyddogion dalfa 

yn gofyn i’w rheolwyr am help i ddod o hyd i ateb 

Nid yw swyddogion dalfa yn gofyn i uwch swyddogion ymyrryd pan mae’r awdurdod 
lleol yn methu dod o hyd i lety amgen addas. Nid yw’r heddlu yn codi’r achosion hyn ar 
y pryd gydag uwch arweinwyr o fewn yr awdurdod lleol. Mae hyn yn golygu bod plant 
yn cael eu cadw yn ddiangen am gyfnodau hir. 

Arestiwyd bachgen 15 oed am ladrata. Cysylltwyd ag oedolyn priodol a gytunodd  
i fynychu’r orsaf heddlu, ond trefnwyd hyn ar gyfer saith awr yn ddiweddarach.  
Ni ofynnwyd i’r oedolyn priodol fynychu pan oedd y bachgen wedi cael noeth-chwiliad. 
Nid oedd brys am y chwiliad ac felly ni chydymffurfiodd y sefyllfa hon â Deddf yr 
Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984. 
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Er y cyflawnwyd asesiad risg a dogfennwyd cynllun gofal ar adeg y cadw, ni 
chyflawnwyd asesiad ieuenctid gan weithiwr gofal iechyd proffesiynol ar unrhyw adeg. 
Cadwyd ef mewn cell yn hytrach na mewn ystafell gadw. 

Cyhuddwyd ef yn ddiweddarach o droseddau. Gwrthodwyd mechnïaeth. Ni ystyriwyd 
llety amgen. Gofynnodd y sarsiant dalfa i’r awdurdod lleol am lety diogel ond ni 
ddaethpwyd o hyd iddo. Cadwyd y bachgen am 53 awr tan iddo ymddangos yn y llys. 

Ni chyflwynwyd hysbysiad diogelu cyhoeddus i rybuddio gofal cymdeithasol plant rhag 
ei droseddoldeb a’i fregusrwydd. 

Derbyniodd yr heddlu adroddiad gan gwmni monitro tagiau fod bachgen 12 oed ar 
amodau mechnïaeth y llys wedi torri ei gyrffyw. Roedd hyn wedi bod yn digwydd ers 
peth amser ac roedd e wedi derbyn rhybuddion ysgrifenedig. 

Penderfynodd swyddogion arestio’r plentyn yn gynnar yn y nos, felly roedd rhaid iddo 
gael ei gadw mewn gorsaf heddlu dros nos. 

Yn yr amgylchiadau hynny, nid yw’r gofynion dan Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth 
Droseddol 1984 a’r rhwymedigaeth ar yr awdurdod lleol i ddarparu llety amgen  
yn berthnasol. Nid oedd y sarsiant dalfa a geisiodd llety diogel yn deall hyn. 

 

Argymhellion 

• Rydym yn argymell bod Heddlu Gwent yn cyflawni adolygiad ar unwaith (ar y 
cyd â gwasanaethau gofal cymdeithasol plant ac asiantaethau perthnasol 
eraill) o sut mae’n rheoli cadw plant. Dylai’r adolygiad gynnwys, o leiaf, y ffordd 
orau o: 

• sicrhau bod plant yn cael eu cadw dim ond ble fo’n gwbl angenrheidiol 
ac am yr amser lleiaf posibl yn unig; 

• sicrhau bod oedolion priodol yn mynychu’r orsaf yn brydlon; 

• sicrhau bod swyddogion yn ystyried anghenion y plentyn a gwneud 
atgyfeiriadau i ofal cymdeithasol plant pan fo angen; 

• sicrhau bod swyddogion dalfa yn ymwybodol o’r amgylchiadau lle mae 
angen llety amgen neu lety diogel; 

• asesu, yn fuan, yr angen am lety amgen, (diogel neu beidio) ac i weithio 
gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol plant i gyflawni’r opsiwn gorau 
i’r plentyn; a 

• phan nad yw’n bosib dod o hyd i lety amgen, dwysáu’r mater i gael 
datrysiad. 
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Casgliad 

Effeithiolrwydd cyffredinol yr heddlu a’i ymateb i blant sydd angen 

help ac amddiffyn 

Arddangosodd Heddlu Gwent ymroddiad cryf at sicrhau bod amddiffyn plant a 
diogelu’r bregus yn flaenoriaethau. Canfuom fod yr heddlu yn ymroddedig at wella ei 
wasanaethau ar gyfer plant. 

Mae’r heddlu wedi buddsoddi llawer o amser ac ymdrech mewn deall y galwadau 
sydd ar y PPU ac i gynyddu’r gallu ar gyfer y galw hwnnw. 

Gwelsom nifer o enghreifftiau da o Heddlu Gwent yn ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, 
megis creu gwrthdyniadau o droseddau trefnedig, rhaglen gadetiaid yr heddlu a’r 
cynllun Heddlu Bach. Er hynny, canfuom fod angen gwaith pellach i sicrhau bod y 
penderfyniadau a wnaed am blant ac ar gyfer plant yn ystyried barnau’r plant a’r 
effaith arnynt. 

Mae’n bwysig bod uwch arweinwyr yn gallu profi natur a’r ansawdd proses gwneud 
penderfyniadau a’i heffaith ar blant. Nid yw prosesau cyfredol ar gyfer asesu 
perfformiad yn pwysleisio hyn yn ddigonol. Byddai fframwaith sy’n ffocysu ar blant 
sydd angen amddiffyn yn helpu’r heddlu i wella ei ddealltwriaeth o ganlyniadau a 
sicrhau bod darparu gwasanaeth yn unol â disgwyliadau arweinwyr. 

Mae’r heddlu yn ymgysylltu ag awdurdodau ardaloedd lleol yn gadarnhaol. Er hynny, 
gwelsom fod angen gwaith mewn nifer o feysydd ymarfer i sicrhau bod y canlyniadau 
gorau ar gyfer plant yn ganolog i’r cydweithio hwnnw. 

Mae uwch arweinwyr yn ymwybodol bod anghysondebau a meysydd sydd angen eu 
gwella o ran y gwasanaeth a ddarperir i blant. Rydym yn croesawu ymateb yr heddlu, 
ei ymgysylltiad â ni, a’i barodrwydd i weithredu’n brydlon i fynd i afael â meysydd o 
bryder a nodwyd yn yr archwiliadau achosion amddiffyn plant a gynhaliwyd yn yr 
archwiliad hwn. 

Fel soniwyd yn gynharach, gwelsom rai enghreifftiau o waith da gan swyddogion 
rheng flaen unigol yn ymateb i ddigwyddiadau o bryder yn ymwneud â phlant.  
Er hynny, yn ein hadolygiad o achosion, canfuom fod anghysondebau a meysydd 
sydd angen eu gwella roedd angen i’r heddlu afael ynddynt i sicrhau bod pob plentyn 
yn ddiogel. 

Nod yr argymhellion hyn yw helpu’r heddlu i wneud gwelliannau yn y meysydd hyn. 
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Camau nesaf 

O fewn chwe wythnos o gyhoeddi’r adroddiad hwn, bydd HMICFRS yn gofyn am 
ddiweddariad o’r camau a weithredwyd gan yr heddlu mewn ymateb i’r argymhellion 
hynny yr ydym wedi gofyn ichi weithredu arnynt ar unwaith. 

Dylai Heddlu Gwent hefyd ddarparu cynllun gweithredu, o fewn chwe wythnos o 
gyhoeddi’r adroddiad hwn, yn nodi sut mae’n bwriadu ymateb i’n argymhellion eraill. 

Yn amodol ar y diweddariad a’r cynllun gweithredu a dderbynnir, byddwn yn edrych ar 
Heddlu Gwent eto yn ddim hwyrach na chwe mis wedi cyhoeddi’r adroddiad hwn i 
asesu sut mae’n rheoli gweithrediad yr holl argymhellion. 
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Atodiad A – Methodoleg archwiliad 
amddiffyn plant 

Amcanion 

Amcanion yr archwiliad yw: 

• asesu pa mor effeithiol yw heddluoedd o ran diogelu plant sydd dan risg; 

• gwneud argymhellion i heddluoedd ar gyfer gwella arferion amddiffyn plant; 

• amlygu arferion effeithiol o ran gwaith amddiffyn plant; ac 

• ysgogi gwelliannau yn arferion amddiffyn plant heddluoedd. 

Sefydlir disgwyliadau asiantaethau yn y canllaw statudol Gweithdrefnau Amddiffyn 
Plant Cymru Gyfan. Dyma rolau penodol yr heddlu a gyflwynir yn y canllaw: 

• nodi plant allai fod dan risg o gam-drin ac esgeulustod; 

• ymchwilio troseddau honedig yn erbyn plant; 

• gwaith rhyngasiantaethol a rhannu gwybodaeth i amddiffyn plant; ac 

• arfer pwerau argyfwng i amddiffyn plant. 

Dyma’r meysydd ymarfer sy'n ffocws yr archwiliad. 

Dull archwilio 

Mae archwiliadau yn ffocysu ar brofiadau, a’r canlyniadau ar gyfer, plant yn dilyn eu 
taith trwy brosesau amddiffyn plant ac ymchwiliadau troseddol. Maent yn asesu pa 
mor dda y mae’r gwasanaeth heddlu wedi helpu a diogelu plant ac ymchwilio i 
weithredoedd troseddol honedig, gan ystyried, ond heb fesur cydymffurfiad â, polisïau 
a chanllawiau. 

Ystyrir yr archwiliadau sut mae’r trefniadau ar gyfer diogelu plant, ac arweinyddiaeth a 
rheolaeth gwasanaeth yr heddlu, yn cyfrannu at arfer effeithiol yn ymarferol a’i 
gefnogi. Mae’r tîm yn edrych ar ba mor dda y mae cyfrifoldebau rheoli ar gyfer 
amddiffyn plant, fel y sefydlwyd yn y canllaw statudol, wedi cael eu bodloni. 

Dulliau 

Hunanasesu arferion, rheolaeth ac arweinyddiaeth. 

• Archwiliadau achos. 

• Trafodaethau gyda swyddogion a staff yn yr heddlu a gan asiantaethau eraill. 
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• Archwiliad o adroddiadau ar adolygiadau achos arwyddocaol neu achosion difrifol 
eraill. 

• Archwiliad o ystadegau gwasanaethau, adroddiadau, polisïau a deunyddiau 
ysgrifenedig perthnasol eraill. 

Diben yr hunanasesiad yw: 

• codi ymwybyddiaeth yn y gwasanaeth o gryfderau a gwendidau arferion presennol 
(mae hyn yn sail i drafodaethau gyda HMICFRS); a 

• cychwyn gwelliannau gwasanaeth ar gyfer y dyfodol a sefydlu llinell sylfaen ar 
gyfer mesur cynnydd. 

Hunanasesiad ac archwiliad o achosion 

Mewn ymgynghoriad â gwasanaethau’r heddlu, mae’r meysydd ymarfer canlynol wedi 
eu nodi ar gyfer craffu: 

• cam-drin domestig; 

• digwyddiadau ble mae swyddogion heddlu a staff yn nodi plant sydd angen help ac 
amddiffyn (e.e. plant sy’n cael eu hesgeuluso); 

• rhannu gwybodaeth a thrafodaethau ynghylch plant allai fod dan risg o niwed; 

• arfer grymoedd amddiffyn yr heddlu dan adran 46 Deddf Plant 1989 (mynd â 
phlant i ‘le diogel’); 

• cwblhau ymholiadau Adran 47 Deddf Plant 1989, yn cynnwys rhai o natur 
droseddol a’r rhai nad ydynt o natur droseddol (mae ymholiadau Adran 47 yn rhai 
sy’n ymwneud â phlentyn ‘mewn angen’ yn hytrach na phlentyn ‘dan risg’); 

• rheoli troseddwyr rhyw; 

• rheoli plant sydd ar goll; 

• camfanteisio’n rhywiol ar blant; a 

• chadw plant yn nalfa’r heddlu. 
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Atodiad B – Diffiniadau a dehongliadau 

Gweler isod termau o’r adroddiad hwn yn y golofn chwith ac esboniadau ar eu cyfer yn 
y golofn dde. Weithiau, bydd esboniad pellach o’r term yn ei ddilyn, gyda chyfeiriadau i 
ffynonellau a deunyddiau eraill all fod o gymorth i’r darllenydd. 

plentyn unigolyn dan 18 oed 

trefniadau 
amlasiantaethol ar 
gyfer diogelu'r 
cyhoedd (MAPPA) 

dull lle mae sefydliadau cyfiawnder troseddol lleol (heddlu, 
carchardai a’r gwasanaethau prawf) ac asiantaethau eraill 
sy’n delio â throseddwyr yn cydweithio i ddiogelu’r cyhoedd 
rhag niwed difrifol trwy reoli troseddwyr rhyw a threisgar; 
sefydlwyd ym mhob yn o’r 42 ardal cyfiawnder troseddol 
yng Nghymru a Lloegr yn Adran 325 i 327B Deddf 
Cyfiawnder Troseddol 2003 

cynhadledd asesiad 
risg amlasiantaethol 
(MARAC) 

cyfarfod a gynhelir yn lleol ble daw cynrychiolwyr 
asiantaethau statudol a gwirfoddol ynghyd i rannu 
gwybodaeth am ddioddefwyr risg uchel o gam-drin 
domestig; gall unrhyw asiantaeth gyfeirio oedolyn neu 
blentyn y creda ei fod dan risg uchel o niwed; nod y 
cyfarfod yw cynhyrchu cynllun gweithredu cydlynol i hybu 
diogelwch, iechyd a lles oedolyn neu blentyn; bydd yr 
asiantaethau sy’n mynychu yn amrywio ond maent yn 
debygol o gynnwys yr heddlu, gwasanaethau prawf, plant, 
iechyd a thai; mae yna dros 250 MARAC yn weithredol ar 
draws  Cymru a Lloegr ar hyn o bryd 

canolfan ddiogelu 
amlasiantaethol 
(MASH) 

endid ble mae sefydliadau sector cyhoeddus sydd â 
chyfrifoldebau ar gyfer diogelwch pobl fregus yn dod at ei 
gilydd; mae ganddo staff o sefydliadau megis yr heddlu a 
gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, maent yn 
gweithio gyda’i gilydd, yn rhannu gwybodaeth a chydlynu 
gweithgareddau, i helpu diogelu plant ac oedolion mwyaf 
bregus rhag niwed, esgeuluso a cham-drin 

comisiynydd yr heddlu 
a throseddu (PCC) 

endid etholedig ar gyfer ardal heddlu; yn gyfrifol am sicrhau 
cynhaliaeth yr heddlu ar gyfer yr ardal honno a sicrhau fod 
yr heddlu yn effeithiol ac effeithlon; yn dal y prif gwnstabl 
perthnasol yn atebol am blismona’r ardal; yn sefydlu’r 
gyllideb a chynllun heddlu a throseddu ar gyfer yr heddlu; 
yn penodi a gallai, wedi dilyn y drefn briodol, ddiddymu’r 
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prif gwnstabl o’i swydd; sefydlwyd dan adran 1, Deddf 
Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 

troseddwr rhyw 
cofrestredig (RSO) 

unigolyn sydd wedi ei gollfarnu neu gael rhybudd am 
drosedd rhyw fel y sefydlwyd yn Atodlen 3 Deddf 
Troseddau Rhyw 2003, neu am ei fod wedi achosi’r 
gofynion hysbysu mewn unrhyw ffordd arall (er enghraifft, 
trwy fod yn destun gorchymyn atal troseddau rhyw), rhaid 
i’r unigolyn cofrestredig roi manylion personol am ei 
symudiadau i’r heddlu (er enghraifft, bydd rhaid iddo 
ddweud wrth yr heddlu os yw’n mynd dramor) ac, os yw’n 
ddigartref, ble gellir dod o hyd iddo; gall yr heddlu, 
gwasanaeth prawf a gwasanaeth carchardai gael 
mynediad at fanylion cofrestredig 
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