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Rydym yn ceisio gwneud ein hadroddiadau mor glir â phosibl, ond os dowch chi ar draws termau nad 
ydych yn gyfarwydd â hwy, gweler y rhestr termau yn ein 'Arweiniad ar gyfer ysgrifennu adroddiadau 
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Section 1. Cyflwyniad 

Mae'r adroddiad hwn yn rhan o raglen o arolygiadau di-rybudd o ddalfeydd yr heddlu a gynhaliwyd ar 
y cyd rhwng ein dwy arolygiaeth a sydd yn ffurfio rhan allweddol o raglen waith ar y cyd yr 
arolygiaethau cyfiawnder troseddol. Mae'r arolygiadau hyn hefyd yn cyfrannu at ymateb y Deyrnas 
Unedig i'w rhwymedigaeth ryngwladol i sirchau arolygu rheolaidd ac annibynnol o'r holl fannau cadw. 
Mae'r arolygiadau yn edrych ar strategaeth, triniaeth ac amodau, hawliau unigol a gofal iechyd. 
 
Roeddem wedi archwilio dalfeydd Heddlu Gwent ym mis Medi 2012, ac wedi canfod, i rannau 
helaeth, bod safon y ddarpariaeth yn eithaf da. Roedd ein dau bryder pennaf ynghylch gwendidau yn y 
ddarpariaeth feddygol a'r gefnogaeth a gynigir i garcharorion pan gânt eu rhyddhau. 
 
Yn ystod yr arolygiad hwn, roeddem yn falch gweld bod y rhan fwyaf o garcharion yn nalfeydd yr 
heddlu yn cael eu trin gyda pharch ac yn ystyriol, ac yn cael eu cadw'n ddiogel mewn amodau da.  
 
Roedd coladu a thynnu data o systemau gwybodaeth y llu yn well na'r hyn rydym yn ei ganfod fel 
arfer, ac roedd perfformiad wedi ei ddeall yn dda. Ond, nid oedd hyn yn ymestyn i bob maes 
gweithgarwch allweddol, yn benodol y defnydd o rym yn y ddalfa, lle roedd gwendidau mewn 
rheolaeth. 
 
Roedd ansawdd cofnodion y ddalfa yn wael yn gyffredinol. Roedd hyn yn siomedig gan nad oedd y 
cofnodion yn aml yn adlewyrchu safon y gwaith roeddem wedi ei weld mewn ymarfer.Roeddem 
hefyd wedi nodi rhai gwendidau gweithdrefnol ac ymarferol yn y ffordd ddefnyddiwyd Deddf yr 
Heddlu a Thystiolaeth Droseddol (PACE). Yn benodol, roedd angen i'r llu sicrhau bod hysbysiadau 
ynghylch hawliau a breintiau yn cael eu rhoi i bob carcharor. 
 
Er gwaethaf monitro cadarn, fel rydym yn canfod yn gyffredinol ar yr archwiliadau hyn, roedd plant 
oedd wedi eu cyhuddo a mechnïaeth wedi ei wrthod iddynt yn cael eu cadw yn y ddalfa dros nos, 
gydag ond ychydig yn cael eu symud i lety amgen wedi ei ddarparu gan yr awdurdod lleol. Roedd 
angen i'r llu gryfhau ei weithredu ar y cyd â phartneriaid awdurdod lleol i sicrhau bod plant oedd 
wedi eu cyhuddo a mechnïaeth wedi ei wrthod iddynt yn cael y gofal cywir bob amser.  
 
Roedd yn galonogol canfod cynnydd sylweddol mewn darpariaeth iechyd, sef un o'n pryderon pennaf 
adeg yr archwiliad blaenorol.Yn sgil gwelliannau, roedd carcharorion bellach yn derbyn gwasanaeth 
gofal iechyd cadarn a dibynadwy.  
 
Roedd angen gwneud mwy o waith i godi safon asesiadau risg ar gyfer carcharion cyn eu rhyddhau.  
 
Er gwaethaf y gwendidau a nodwyd, ar y cyfan roedd hwn yn adroddiad cadarnhaol. Yn bwysig iawn, 
mae'r carcharorion a gedwir yn nalfeydd heddlu Gwent yn cael eu trin yn weddus. Rydym yn edrych 
ymlaen i weld bod y llu yn parhau â'r gwaith hwn i wneud darpariaeth ar gyfer carcharorion hyd yn 
oed yn well. 
 
Nodom, o'r 22 argymhelliad a wnaed yn ein hadroddiad blaenorol yn dilyn archwiliad 2012, bod 10 
argymhelliad wedi eu cyflawni, bod pedwar wedi eu cyflawni yn rhannol a bod wyth heb eu cyflawni.  
 
Mae'r adroddiad hwn yn cynnig pedwar argymhelliad i'r llu ac yn pwysleisio 33 maes i'w gwella. 
 
 
 
Dru Sharpling CBE Peter Clarke CVO OBE QPM 
Arolygydd Cwnstabliaeth EM Prif Arolygydd Carchardai EM   
  Medi 2017 
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Section 2. Cefndir a chanfyddiadau 
allweddol 

2.1 Mae'r adroddiad hwn yn un o gyfres sy'n berthnasol i archwiliadau o ddalfeydd yr heddlu a 
gynhaliwyd ar y cyd rhwng Arolygiaeth Carchardai EM (Carchardai EM) ac Arolygiaeth 
Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub EM (ACGTAEM).1Mae'r archwiliadau hyn yn 
ffurfio rhan o raglen weithio ar y cyd arolygiaethau cyfiawnder troseddol ac yn cyfrannu at 
ymateb y DU i'w rhwymedigaethau dan OPCAT - Protocol Dewisol i Gonfensiwn y CU yn 
erbyn Artaith a Thriniaeth arall Greulon, Annynol neu Ddiraddiol. Mae OPCAT yn gofyn bod 
cyrff annibynnol yn ymweld yn rheolaidd â phob dalfa – gelwir hyn yn Fecanwaith Atal 
Cenedlaethol (NPM) – sydd yn montiro triniaeth carcharorion a'r amodau ar eu cyfer. Mae 
Arolygiaeth Carchardai EM ac Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub EM 
yn ddau o nifer o gyrff sydd yn rhan o'r NPM yn y DU. 

2.2 Mae'r archwiliadau o ddalfeydd yr heddlu yn edrych y tu hwnt i weithredu codau ymarfer 
PACE – Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 ac Ymarfer Awdurdodedig 
Proffesiynol – Cadw yn y Ddalfa Coleg yr Heddlu  ar strategaethau ledled y llu, triniaeth ac 
amodau, hawliau unigol a gofal iechyd. At hyn defnyddir set o Ddisgwyliadau yn Nalfeydd yr 
Heddu2ynghylch triniaeth addas carcharoion ac amodau eu cadw, a ddatblygwyd gan y ddwy 
arolygiaeth i gynorthwyo arferion gorau yn y ddalfa. 

2.3 Cynhaliwyd dadansoddiad dogfennol o gofnodion y ddalfa fel rhan o'r arolygiad o ddalfeydd 
yr heddlu. Cynhaliwyd dadansoddiad o gofnodion y ddalfa ar sampl gynrychioliadol o'r 
cofnodion, ar draws pob un o'r dalfeydd yn yr ardal honno, a agorwyd yn yr wythnos cyn 
cyhoeddi'r arolygiad. Dewiswyd y cofnodion a ddadansoddwyd ar hap a darparwyd fformiwla 
ystadegol gadarn gan ystadegydd adran y llywodraeth i gyfrif maint y sampl oedd ei hangen i 
sicrhau bod ein dadansoddiad o gofnodion yn adlewyrchu trwygyrch dalfeydd y llu yn ystod 
yr wythnos honno.3Roedd y dadansoddiad yn canolbwyntio ar hawliau cyfreithiol a thriniaeth 
ac amodau'r carcharor.Lle cynhwysir cymariaethau rhwng grwpiau neu gyda lluoedd eraill yn 
yr adroddiad mae'r gwahaniaethau hyn yn arwyddocaol yn ystadegol.4Dadansoddwyd 
cyfanswm o 96 sampl o gofnodion. 

2.4 Cwblhawyd templed casglu data gan y llu yn ystod yr arolygiad a seiliwyd hwn ar ddata 
dalfeydd yr heddlu ar gyfer y 36 mis cyn yr arolygiad. Roedd y templed yn galw am ystod o 
wybodaeth gan gynnwys data ar ddemograffeg poblogaeth y ddalfa, y nifer o fynychwyr 
gwirfoddol a chyfartaledd y cyfnod a dreuliwyd yn y ddalfa. 

2.5 Dyma ein hail arolygiad o ddalfeydd heddlu Gwent, yn dilyn ein harolygiad yn ystod 11–13 
Medi 2012. Yn ystod ein harolygiad yn 2017, roedd yr ystafelloedd a ddynodwyd a chapasiti'r 
celloedd fel a ganlyn:  

 

                                                                                                                                                      
1 Dechreuodd yr arolygiad hwn cyn 19 Gorffennaf 2017, pan oedd HMIC wedi cymryd cyfrifoldeb am archwiliadau tân ac 

achub; cafodd ei ailenwi yn Arolygiaeth Gwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub EM. Nid yw'r fethodoleg sydd yn 
tanategu canfyddiadau ein harchwiliad wedi ei heffeithio gan y newid hwn. Gall cyfeiriadau at HMICFRS yn yr adroddiad 
hwn gyfeirio at rywbeth a ddigwyddodd cyn 19 Goffennaf 2017 pan adnabuwyd HMICFRS fel HMIC. Bydd dyfyniadau o 
ddogfennau roedd HMIC wedi eu cyhoeddi cyn 19 Gorffennaf 2017 yn dal i ddyfynnu HMIC fel y cyhoeddwr. 

2 http://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/about-our-inspections/inspection-criteria/ 
3 Cyfwng hyder 95% gyda gwall samplo o 7%. 
4 Mae gwahaniaeth ystadegol rhwng y ddau sampl yn un sydd yn annhebyg o fod wedi codi trwy siawns yn unig, ac felly 

gellir tybio ei fod yn cynrychioli gwahaniaeth go iawn rhwng y ddwy boblogaeth. Er mwyn addasu gwerthoedd-p yn 
briodol yng ngoleuni aml brofion, ystyriwyd  p<0.01 yn arwyddocaol yn ystadegol ar gyfer yr holl gymariaethau yr 
ymgymerwyd â hwy. Mae hyn yn golygu bod ond 1% o debygrwydd bod y gwahaniaeth yn digwydd oherwydd siawns. 
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Dalfeydd Nifer y celloedd 

Casnewydd 28 

Ystrad Mynach – dalfa frys 31 

Arweinyddiaeth, atebolrwydd a phartneriaethau  

2.6 Dan gyfarwyddyd y prif gwnstabl cynorthwyol, roedd gan Heddlu Gwent strwythur 
llywodraethu effeithlon, oedd yn darparu atebolrwydd clir. Yn gyffredinol roedd digon o 
adnoddau staff ar gael i sicrhau bod carcharorion yn y ddalfa yn cael eu trin yn ddiogel a gyda 
pharch. Roedd y llu wedi mabwysiadu arweiniad cenedlaethol ar gyfer y ddalfa ac roedd hyn 
wedi ei ategu gan ambell bolisi lleol. Fodd bynnag, nid oedd pob proses ac ymarfer yn 
cydymffurfio â pholisi ysgrifenedig.  

2.7 Roedd cynlluniau i gyfeirio pobl fregus oddi wrth y ddalfa yn gyfyngedig ond roedd Heddlu 
Gwent wedi ymrwymo i atal plant rhag dod yn rhan o'r system gyfiawnder troseddol, gyda 
pheth gwaith amlddisgyblaethol cadarn. 

2.8 Roedd arweinyddiaeth ar gyfer llywodaethu clinigol, trosolwg strategol a monitro darpariaeth 
gwasanaethau meddygol yn dda ar y cyfan.  

2.9 Roedd coladu a monitro data perfformiad perthnasol i'r ddalfa yn dda, ac roedd y rhan fwyaf 
o feysydd perffomiad wedi eu deall yn dda ac roedd data ar gael. Fodd bynnag, nid oedd hyn 
yn gynhwysfawr ar draws pob gweithgaredd allweddol, ac roedd diffygion yn rheolaeth y 
defnydd o rym yn y ddalfa yn benodol. 

2.10 Nid oedd y llu yn cydymffurfio bob amser gyda chod ymarfer PACE ar gyfer dal, trin a 
chwestiynu y rhai dan amheuaeth (cod C). At hyn roedd deall y staff a chofnodi prawf 
rheidrwydd cod G ar gyfer restiad yn anghyson.Nid oedd ansawdd cymysg y manylion yng 
nghofnodion y ddalfa yn adlewyrchu y safon gyffredinol dda a welsom.  

2.11 Roedd y llu wedi hwyluso mynediad i archwiliad allanol ac wedi gwahodd adolygiad gan 
gymheiriaid o lu arall. Ac roedd gan Heddlu Gwent berthynas iach gyda'i gynllun ymwelwyr 
annibynnol â'r ddalfa (ICV), a oedd yn darparu archwiliad effeithiol. Rhannwyd yr hyn a 
ddysgwyd o ddigwyddiadau anffafriol ac ambell fethiant agos, a'i ddefnyddio i wella deall 
sefydliadol. 

2.12 Roedd y llu wedi bodloni ei rwymedigaethau dan ddyletswydd cydraddoldeb y sector 
cyhoeddus. Cofnodwyd gwybodaeth am restiadau yn ôl cenedl, oedran, rhyw ac 
ethnigrwydd, ac roedd uwch reolwyr yn adolygu'r data yn rheolaidd. Ond ni fu unrhyw 
asesiadau o effaith cydraddoldeb polisïau lleol. 

2.13 Roedd gan y llu ffocws strategaeth glir ar ddiogelu a chadw pobl agored i niwed allan o'r 
ddalfa, ond nid oedd gan bartneriaid statudol ddigon o gapasiti na'r gallu bob amser i sicrhau 
bod y flaenoriaeth hon yn arwain at ganlyniadau gwell i'r carcharorion. Er gwaethaf gwaith 
amlasiantaethol, roedd gormod o bobl â salwch meddwl yn dal i gael eu dwyn i'r ddalfa fel lle 
diogel am eu bod yn feddw, ac o ganlyniad nid oeddynt yn cael eu derbyn mewn lle diogel ar 
sail iechyd.  
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2.14 Roedd monitro effeithiol o blant yn y ddalfa ac ymwneud clir gyda phartneriad, ond roedd 
gormod o blant oedd wedi eu cyhuddo a mechnïaeth wedi eu wrthod iddynt yn cael eu cadw 
yn y ddalfa dros nos, lle dylid fod wedi darparu llety amgen gan yr awdurdod lleol. 

2.15 Roedd cynllun cyfeirio restiadau cyffuriau ac alcohol effeithiol i ddosbarthu unigolion gyda 
phroblemau camddefnyddio sylweddau.  

Cyn-y-ddalfa: pwynt cyswllt cyntaf 

2.16 Roedd swyddogion rheng flaen wedi dangos dealltwriaeth dda o fregusder unigolion a sut i 
gymryd hyn i ystyriaeth wrth benderfynu pa gamau gweithredu i'w cymryd. Yn ogystal roedd 
ganddynt fynediad i gefnogaeth dda gan arbenigwyr i ddargyfeirio pobl â phroblemau iechyd 
meddwl o'r ddalfa. Medrai swyddogion dreulio cyfnodau hirion gyda charcharorion tra bod y 
lle diogel ar sail iechyd yn llawn neu tra'n aros am ambiwlans, er bod y sefyllfa hon yn gwella.  

2.17 Defnyddiwyd ystod o ddewisiadau amgen i osgoi dwyn plant i'r ddalfa. Roedd swyddogion 
rheng flaen yn gwybod y byddai carcharu yn cael ei wrthod heb gyfiawnhad cadarn, a lle 
roedd hynny'n briodol byddent yn defnyddio presenoldeb gwirfoddol ac yn ymchwilio i 
ddewisiadau megis datrysiadau yn y gymuned.5 

Yn y ddalfa: cofrestru, anghenion unigol a hawliau 
cyfreithiol 

2.18 Roedd staff y ddalfa yn trin carcharorion gyda pharch. Nodwyd bregusder yn gyflym a'i 
gofnodi'n glir. Roeddem wedi nodi rhyngweithio cadarnhaol rhwng staff y ddalfa a 
charcharorion bregus, ac roedd y carcharorion y buom yn siarad â hwy yn gyffredinol yn 
dweud eu bod yn cael eu trin yn dda gan y staff.  

2.19 Nid oedd yr ardaloedd cofrestru yn darparu digon o breifatrwydd i garcharorion ddatgelu 
gwybodaeth sensitif neu gyfrinachol.  

2.20 Roedd staff y ddalfa yn hyderus yn eu gallu i adnabod a mynd i'r afael â'r rhan fwyaf o 
anghenion amrywiol y carcharorion, er nad oedd carcharorion benywaidd yn cael cynnig y 
cyfle i siarad ag aelod o staff benywaidd fel mater o drefn tra yn y ddalfa. Cyfyngedig oedd y 
ddarpariaeth ar gyfer carcharorion ag anableddau hefyd. Roedd y rhan fwyaf o staff yn medru 
cael mynediad hawdd i wasanaethau cyfieithu proffesiynol dros y ffôn i garcharorion na 
fedrent siarad Saesneg, er nad oedd yr holl offer ar gyfer hyn yn gweithio'n effeithiol. Roedd 
gwybodaeth ar gyfer hawliau cyfreithiol a breintiau carcharorion ar gael mewn ystod o 
ieithoedd, ond ni wyddai pob aelod o staff sut i gael mynediad i hyn. Roedd dolenni ar gyfer 
clywed ar gael hefyd ond ni wyddai pob aelod o staff sut i'w defnyddio.  

2.21 Roedd asesiadau risg cychwynnol a chyfredol yn gynhwysfawr ac yn canolbwyntio'n briodol 
ar adnabod a rheoli risgiau carcharorion. Gosodwyd lefelau addas o wyliadwriaeth ac ar y 
cyfan glynwyd atynt. Roedd defnydd da o wyliadwriaeth cyson ac agos.Roedd safon y 
trosglwyddo o un shifft i'r nesaf yn dda iawn. 

2.22 Roedd tynnu cortynnau a chareiau o ddillad carcharorion fel mater o drefn yn anghymesur 
â'r risg roeddent yn cyflwyno. Er nad oedd yn fater o drefn, nid oedd y defnydd o ddilad 

                                                                                                                                                      
5 Defnyddir presenoleb gwirfoddol pan fydd y rhai a amheuir o fân droseddau yn mynd i swyddfa'r heddlu trwy apwyntiad i 

gael eu cyfweld am y troseddau hyn, gan osgoi'r angen i restio a'r carcharu fydd yn dilyn; mae datrysiadau yn y gymuned 
yn cynnwys cytundeb anffurfiol rhwng y partïon i ddatrys trosedd nad yw mor ddifrifol neu ddigwyddiad yn ymwneud ag 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
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gwrth-rwygo yn gymesur bob amser na'i ddefnydd yn briodol i reoli a lleihau lefel 
risgiau.Roedd yn gadarnhaol bod holl staff y ddalfa yn cario cyllyll gwrth-rwymo. 

2.23 Gwelsom ambell enghraifft lle na chafodd carcharorion wybod am eu hawliau cyfreithiol a 
breintiau, ac ni chafodd pob carcharor gynnig hysbysiad darllenadwy neu gyflawn o'i hawliau 
a'i freintiau. Daethom ar draws llawer achos lle nad oedd modd canfod sail resymegol dros 
awdurdodi cadw'r carcharor. 

2.24 Nid oedd yr amser y cyrhaeddodd carcharorion y ddalfa wedi ei gofnodi'n gywir ar bob 
achlysur. Dywedodd staff wrthym y gallai fod rhai cyfnodau aros eithafol i garcharorion gael 
eu cofrestru hefyd.Ni fedrai'r llu ddarparu data ynghylch hyd y cyfnodau roedd carcharorion 
mewnfudo yn treulio yn y ddalfa.  

2.25 Roedd y system o bresenoldeb gwirfoddol wedi ei sodro'n gadarn, gyda nifer cymharol uchel 
ynghlwm â'r system. 

2.26 Yn gyffredinol roedd adolygiadau PACE yn cael eu cynnal yn bersonol a'u cyflawni'n briodol. 
Fodd bynnag, roedd tystiolaeth o'r archwiliadau achos a dadansoddiad cofnodion achos yn 
dangos eu bod yn cael eu cynnal yn rhy gynnar ac yn cynnwys ychydig iawn o fanylion 
personol yn unig. Ni chawsai carcharorion eu hatgoffa fel mater o drefn pan oedd 
adolygiadau wedi digwydd tra eu bod yn cysgu.  

2.27 Roedd gan y llu bolisi mechnïaeth ond nid oedd yn gynhwysfawr nac yn effeithiol. Roedd yna 
fecanwaith i fonitro unigolion oedd wedi cael eu rhyddhau tra dan ymchwiliad, ond 
dywedwyd wrthym nad oedd hyn yn flaenoriaeth.Roedd hyn yn dangos nad oedd yr holl 
garcharorion a ryddhawyd tra dan ymchwiliad yn cael mynediad i gyfiawnder cyflym.  

Yn y gell yn y ddalfa, diogelu a gofal iechyd 

2.28 Roedd yr amodau yn y ddwy ddalfa y buom yn eu harchwilio yn dda, yn gyffredinol. Roedd 
ardaloedd cymunedol yn lân a chelloedd mewn cyflwr gweddaidd, gydag ond ychydig iawn o 
graffiti. Daethom ar draws cymharol ychydig o bwyntiau rhwymo, er bod angen peth gwaith 
adferol o hyd. 

2.29 Roedd y gwaith uwchraddio yng Nghasnewydd wedi helpu gwella'r ffordd y medrid monitro 
carcharorion. Roedd hyn wedi cynyddu yn sylweddol hyder staff i deimlo ei bod yn medru 
gofalu am garcharorion yn ddiogel.  

2.30 Nid oedd rheoli'r defnydd o rym yn y ddalfa yn effeithiol. Roedd y rhan fwyaf o staff wedi eu 
diweddaru ynghylch eu hyfforddiant diogelwch gweithredol, ond yn gyffredinol nid oedd staff 
yn cyflwyno ffurflenni ynghylch y defnydd o rym i gyfiawnhau'r angen i ddefnyddio grym yn 
erbyn carcharorion.  

2.31 Yn y rhan fwyaf o achosion roeddem wedi gweld staff yn delio gyda charcharoion heriol a 
bregus mewn ffordd amyneddgar a chalonogol. Fodd bynnag, roeddem wedi nodi rhai 
pryderon a phwyntiau dysgu yn yr achosion roeddem wedi eu hadolygu, ac wedi rhannu'r 
rhain gyda'r llu.  

2.32 Yn gadarnhaol, roedd y nifer o archwiliadau noeth-chwilio yn gymharol isel ac wedi eu 
cyfiawnhau yn gywir.  

2.33 Roedd y carcharorion yn cael diodydd a phrydau bwyd yn rheolaidd ac roedd modd eu cael 
ar gais hefyd. Dangosodd ein dadansoddiad mai ychydig o'r rhai yn y ddalfa a gawsai gynnig 
cawod. Gwelsom rai pobl yn y ddalfa yn gwisgo siwtiau papur neu ddilad gwrth-rwygo fel 
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dewis amgen i'w dillad eu hunain oedd wedi eu cadw fel tystiolaeth. Roedd hyn yn anaddas a 
dylai dillad amgen addas fod wedi eu darparu.  

2.34 Roedd staff y ddalfa a staff rheng flaen yn gyffredinol wedi dangos cryn ddealltwriaeth o 
ddiogelu. Fodd bynnag, ychydig o dystiolaeth a welsom i awgrymu bod pryderon ynghylch 
diogelu yn cael sylw yn ystod y broses o asesu risg na'u dilyn wedi i garcharor gael ei 
ryddhau. 

2.35 Roedd ein harsylwadau a'n dadansoddiad o archwiliadau achos wedi dangos cryn ffocws ar 
ofal a lles plant yn y ddalfa.Fodd bynnag, nid oedd hyn wedi ei adlewyrchu yn aml yng 
nghofnodion y ddalfa. Nid oedd swyddog benywaidd yn cael ei haseinio i ofalu am anghenion 
lles merched, ac nid oedd staff yn ymwybodol o'r gofyn cyfreithiol hwn.  

2.36 Er i ni glywed bod y cynllun priodol i oedolion bregus yn gweithio'n dda, roedd y trefniadau 
ar gyfer cefnogi plant yn annigonol ac yn aml yn cynnwys cyfnodau hir o aros. Nid oedd y 
daflen arweiniad ar gyfer oedolion priodol yn cael ei rhoi iddynt fel mater o drefn, ac roedd 
rhai o staff y ddalfa heb wybod am y daflen. 

2.37 Roedd rhingyllod y ddalfa yn cydnabod pwysigrwydd lleihau cyfnodau aros i blant ac osgoi eu 
cadw dros nos, ac roedd yr achosion hyn yn cael eu monitro'n glos. Er hyn, roedd ein 
dadansoddiad o gofnodion y ddalfa ac archwiliadau achos yn dangos bod cyfradd sylweddol o 
blant yn cael eu cadw yn y ddalfa dros nos.  

2.38 Staff sgilgar oedd yn darparu gwasanaethau iechyd i'r rhai yn y ddalfa ac yn darparu'r 
asesiadau a thriniaeth glinigol briodol. Roedd nyrsys y ddalfa yn teimlo eu bod yn cael 
cefnogaeth ac roedd ganddynt fynediad i gyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol i 
gynnal a gwella eu sgiliau clinigol. Roedd gan nyrsys y ddalfa fynediad 24-awr i wasanaeth 
cynghori archwiliwr meddygol fforensig (FME) dros y ffôn, ond roedd bylchau yn y rotâu FME 
lleol a chanolfan cyfeirio ymosodiadau rhywiol yn arwain at brinder staff meddygol i fynychu 
ystafell y ddalfa os oedd eu hangen.  

2.39 Roedd ymagwedd systematig i asesiadau clinigol ac roedd ymyriadau yn briodol yn glinigol. 
Roedd asesiadau clinigol wedi eu hysgrifennu â llaw ac yn gyffredinol o safon dda, gyda 
gwybodaeth berthnasol wedi ei chofnodi ar gofnod y ddalfa. 

2.40 Roedd rheoli meddyginiaethau wedi gwella ers ein harolygiad diwethaf gyda chyflwyno 
cyfarwyddiadau grwpiau cleifion, a oedd yn caniatáu i nyrsys roi ystod cynhwysfawr o 
feddyginiaethau heb oedi gormodol.  

2.41 Roedd prosesau cadarn mewn lle i sicrhau bod carcharorion, tra yn y ddalfa, yn medru 
parhau â'u triniaeth amnewid opiadau a ragnodwyd yn gymunedol, yn amodol ar ddilysiad. 
Roedd Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent yn darparau ystod eang o gefnogaeth i 
garcharorion gyda phroblemau camddefnyddio sylweddau. Roedd gwasanaeth cyfnewid 
nodwyddau newydd ei sefydlu yng ngorsaf Ganolog heddlu Casnewydd. Roedd citiau 
Naloxone (i reoli gorddos o sylweddau a gamddefnyddiwyd) ac hyfforddiant ar gael; menter 
gadarnhaol ond hyd yn hyn nid oedd yn cael ei ddarparu bob amser i garcharorion wrth 
iddynt gael eu rhyddhau. 

2.42 Roedd ffocws effeithiol ar draws y llu ar broblemau iechyd meddwl, gyda phartneriaethau 
strategol rhwng yr heddlu a darparwyr iechyd meddwl.Roedd ymarferydd iechyd meddwl 
penodol yn gweithio yn y pencadlys ochr-yn-ochr â staff yn yr ystafell reoli; roedd hon yn 
fenter wych ac yn helpu sicrhau bod pobl fregus â phroblemau iechyd meddwl neu mewn 
argyfwng yn derbyn y gofal priodol. Dim ond un lle diogel ar sail iechyd oedd ar gael yn ardal 
y llu ac roedd ystafell y ddalfa yn cael ei defnyddio'n rhy aml fel lle diogel dan adran 136  
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Deddf Iechyd Meddwl 1983,6 er gwaethaf ymdrechion y llu i leihau hyn.Roedd y ddarpariaeth 
iechyd meddwl yn y ddalfa yn rhesymol.  

Rhyddhau a throsglwyddo o'r ddalfa 

2.43 Roedd cofnodion asesiadau risg cyn-rhyddhau carcharorion yn amrywiol ac yn wael yn aml. 
Fel yn yr arolygiad blaenorol, nid oeddem yn hyderus bod y risgiau a nodwyd yn cael eu 
rheoli neu eu lliniaru yn ddigonol cyn rhyddhau.Er hyn, roeddem wedi nodi peth sylw digonol 
er mwyn sicrhau bod carcharorion yn cael eu rhyddhau yn ddiogel. 

2.44 Dywedodd staff wrthym bod y llys lleol gan amlaf yn derbyn carcharorion hyd at 2pm, ac 
roedd staff yn medru crybwyll amseroedd hwyrach na hyn yn y llys. 

2.45 Cymysg oedd ansawdd cofnodion hebryngwyr person, ac roedd rhai yn methu cyflwyno 
gwybodaeth ddigon penodol ynghylch risg. 

Meysydd pryder ac argymhellion  

2.46 Testun pryder: Roedd llywodraethu a throsolwg o'r defnydd o rym yn y ddalfa yn 
annigonol. Roedd data yn gyfyngedig ac annibynadwy, gyda diffyg gwybodaeth i ddangos bod 
grym, o gael ei ddefnyddio, wedi ei gyfianwhau ac yn gymesur.  
 
Argymhelliad: Dylai'r llu fynd ati ar unwaith i gymryd camau i sicrhau ei hun, ac 
eraill, bod yr holl rym a ddefnyddir wrth gadw carcharorion yn cael ei graffu yn 
fanwl, a bod pob enghraifft o'r defnydd o rym wedi ei gyfiawnhau ac yn gymesur. 

2.47 Testun pryder: Roedd ansawdd cyffredinol cofnodion y ddalfa yn wael. Roedd gor-
ddibyniaeth ar sgriptiau safonol gydag ychydig o naratif ychwanegol i gyfiawnhau 
penderfyniadau a gweithrediadau, ac ni fedrai'r llu ddangos y lefel o ofal a ddarparwyd ar 
gyfer carcharorion. 
 
Argymhelliad: Dylai'r llu sicrhau bod holl gofnodion y ddalfa yn gywir ac wedi eu 
cwblhau i safon dda, a bod hyn yn cael ei gadarnhau trwy brosesau sicrwydd 
ansawdd. 

2.48 Testun pryder: Roedd llawer o weithdrefnau ac ymarferion nad oeddynt yn cydymffurfio â 
PACE neu cod C y codau ymarfer. 
 
Argymhelliad: Dylai'r llu sicrhau bod holl brosesau'r ddalfa yn cydymffurfio â cod 
C PACE. Yn benodol, rhaid i'r llu fynd ati ar unwaith i sicrhau bod yr holl 
garcharorion yn cael hysbysiadau sydd yn nodi eu hawliau a breintiau (cod C 
adran 3.2 a (i) (ii)). 

2.49 Testun pryder:Roedd plant oedd wedi eu cyhuddo a mechnïaeth wedi ei wrthod iddynt yn 
parhau i gael eu cadw yn y ddalfa dros nos gydag ond ychydig iawn yn cael eu symud i lety 
amgen, er gwaethaf monitro cadarn. 
 
Argymhelliad: Dylai'r llu gryfhau ei waith ar y cyd â phartneriaid yn yr awdurdod 

                                                                                                                                                      
6 Mae adran 136 yn galluogi heddwas i symud, o le cyhoeddus, rhywun mae'n credu sydd yn dioddef o anhwylder 

meddyliol ac angen gofal a rheolaeth ar unwaith, i le diogel - er enghraifft, adnodd iechyd neu ofal cymdeithasol, neu 
gartref perthynas neu gyfaill. Mewn amgylchiadau eithriadol (er enghraifft pe byddai ymddygiad y person yn cyflwyno risg 
hynod o uchel na fedrid ei reoli, i eraill), gall y lle diogel hwn fod yn nalfa'r heddlu. 
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lleol i sicrhau bod plant oedd wedi eu cyhuddo a mechnïaeth wedi ei wrthod 
iddynt yn cael eu symud i lety amgen ac nid eu cadw yn y ddalfa dros nos. 
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Section 3. Arweinyddiaeth, atebolrwydd a 
phartneriaethau  

Canlyniadau disgwyliedig:  
Mae ffocws strategol ar y ddalfa, yn cynnwys trefniadau ar gyfer dargyfeirio'r mwyaf 
bregus rhag oddi wrth y ddalfa. Mae yna drefniadau i sicrhau bod polisïau a 
gweithdrefnau penodol i'r ddalfa yn diogelu lles y carcharorion. 

Arweinyddiaeth 

3.1 Roedd gan Heddlu Gwent strwythur llywodraethu clir ar gyfer y ddalfa. Roedd gan yr adran 
gyfiawnder troseddol, dan gyfarwyddyd y dirprwy prif gwnstabl (ACC), gyfrifoldeb cyflawn ar 
gyfer gweithrediad y ddalfa. Cefnogwyd hyn gan staff wedi eu hyfforddi'n arbennig i 
drosglwyddo gwasanaethu'r ddalfa. Roedd y strwythur hwn yn darparu atebolrwydd clir ar 
gyfer trosglwyddo gwasanaethau'r ddalfa yn ddiogel.  

3.2 Roedd digon o staff y ddalfa yn gyffredinol i drosglwyddo'r gwasanaeth. Er hyn, roedd ein 
harchwiliadau achosion a thrafodaethau gyda staff yn dangos ambell gyfnod aros hir rhwng y 
carcharorion yn cyrraedd a'u cofrestru ac ambell gyfnod hir yn y ddalfa, oedd yn awgrymu 
nad oedd y carcharorion bob amser yn cael eu trin heb oedi. Roeddem wedi canfod hefyd 
nad oedd y staff yn glynu bob tro at lefelau arsylwi, gyda'r rheswm dros wiriadau hwyr yn 
cael eu cofnodi fel 'prinder staff'. (Gweler meysydd ar gyfer gwella 5.24 a 5.34.) 

3.3 Roedd y llu wedi mabwysiadu Ymarfer Awdurdodedig Proffesiynol – Cadw yn y Ddalfa Coleg yr 
Heddlu, wedi ei ategu gan rai polisïau lleol i ddarparu arweiniad ychwanegol. Roedd staff yn 
ymwybodol o'r arweiniad ac yn gyffredinol yn gwybod am y prosesau a'r gweithdrefnau. 
Roedd hyfforddiant rheolaidd i helpu holl staff y ddalfa i berfformio eu swyddogaethau, er nad 
oedd pob polisi a gweithdrefn yn cael eu dilyn yn gyson yn ymarferol (gweler paragraffau 
5.25, 5.39, 6.15, 6.31 ac argymhelliad 2.48). 

3.4 Roedd ffocws strategol cryf ar droi plant ac oedolion bregus oddi wrth y system gyfiawnder 
troseddol. Roedd y strategaeth wedi ei thanategu gan brotocolau ar y cyd gyda phartneriaid, 
yn cynnwys: dewisiadau amgen i'r ddalfa ar sail iechyd ar gyfer pobl â phroblemau iechyd 
meddwl; protocol gyda gofal cymdeithasol plant yr awdurdod lleol i leihau erlyniad plant 
mewn gofal; a phartneriaeth gyda'r Gwasanaeth Troseddwyr Ifanc (YOS) i annog ymyriadau 
cyfiawnder adferol a lleihau troseddu ac ail-droseddu gan bobl ifanc. 

3.5 Roedd arweinyddiaeth mewn llywodraethu clinigol, trosolwg strategol a monitro 
gwasanaethau iechyd yn dda yn gyffredinol. Roedd ymarferwyr gofal iechyd wedi eu 
hintegreiddio'n llwyr gyda thîm y ddalfa ac ynghglwm â hyfforddi swyddogion y ddalfa a 
swyddogion cadw (CDOs). Canlyniad hyn oedd gweithredu effeithiol.  

Atebolrwydd  

3.6 Roedd coladu a monitro data perfformiad y ddalfa yn dda yn gyffredinol. Roedd y rhan fwyaf 
o feysydd perfformiad wedi eu deall yn dda ac roedd data ar gael. Er hyn, nid oedd yn 
gynhwysfawr ar draws yr holl weithgareddau allweddol, gyda data cyfyngedig ar y defnydd o 
rym a chyfnodau cadw ar gyfer carcharorion mewnfudo. Nid oedd yn glir ychwaith sut oedd 
y llu yn defnyddio ei ddata perfformiad ar y cyd â mesurau sicrwydd ansawdd rheolaidd i 
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asesu pa mor dda yr oedd yn trosglwyddo gwahanol agweddau o wasanaeth y ddalfa, 
adnabod tueddiadau ac ysbrydoli dysgu sefydliadol.  

3.7 Nid oedd gan y llu fecanweithiau digonol i sicrhau ei hun, Comisiynydd yr Heddlu a 
Throseddu (PCC) a'r cyhoedd bod y defnydd o rym wrth gadw ac yn y ddalfa yn ddiogel a 
chymesur bob amser. Nid oedd y llu mewn sefyllfa i ddarparu'r data oedd ei angen ar 
ddatganiad data blynyddol y Swyddfa Gartref, fel yr argymhellwyd gan Gyngor Cenedlaethol 
Penaethiaid yr Heddlu.Roedd y data a baratowyd ar ein cyfer i alluogi archwiliad o achosion o 
rym y llu yn anghywir ac annibynadwy. (Gweler argymhelliad 2.46). 

3.8 Nid oedd y llu yn cydymffurfio bob amser gyda Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 
1984 (PACE) a chod C (cod ymarfer ar gyfer cadw, trin a chwestiynu pobl gan swyddogion yr 
heddlu), ac roedd hyn yn peri cryn bryder. Roedd llawer maes gweithredol nad oeddynt yn 
cydymffurfio â hwy (gweler paragraffau 5.39 a 6.15). Yn benodol, roeddem wedi nodi nad 
oedd pob un a gawsai ei gadw yn cael gwybod am ei hawliau a'i freintiau, ac roedd yr 
hysbysiadau ysgrifenedig oedd yn dangos yr hawliau hyn yn anghyflawn. Roedd hyn yn 
annerbyniol ac yn galw am weithredu adferol ar unwaith.(Gweler argymhelliad 2.48.) Roedd y 
ddealltwriaeth a'r cofnodi o'r prawf rheidrwydd am god G (grym statudol i restio) yn 
anghyson. Roeddem wedi sylwi bod yn rhaid procio swyddogion yn hytrach na'u bod yn 
cynnig manylion, ac mewn ambell achos ni ofynnwyd iddynt gyfiawnhau'r angen i restio.  

3.9 Roedd ansawdd cofnodion y ddalfa yn wael yn gyffredinol. Roedd gor-ddibyniaeth ar y 
defnydd o gwymplen wedi ei sgriptio gydag ond ychydig o naratif i ddarparu cyd-destun, ac 
roedd peth gwybodaeth allweddol ar goll yn aml. Nid oedd y cofnodion yn adlewyrchu 
ansawdd y gofal a welsom yn ystod yr arolygiad, ond heb gofnodi digonol ni fedrai'r llu 
ddangos sut roeddynt wedi delio gyda neu ofalu am garcharorion tra eu bod yn y ddalfa. Er 
bod proses sicrhau ansawdd ar gael, nid oedd yn canolbwyntio'n bridol er mwyn sicrhau 
cadw cofnodion o ansawdd da.(Gweler argymhelliad 2.47). 

3.10 Roedd gan y llu broses effeithiol ar gyfer digwyddiadau niweidiol. Roedd pob digwyddiad yn 
cael eu hadrodd i fwrdd iechyd a diogelwch y llu a, lle roedd angen, i adran safonau 
proffesiynol y llu a Chomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu. Rhannwyd yr hyn a ddysgwyd 
o ddigwyddiadau anffafriol ac ambell fethiant agos gyda'r staff, a'u defnyddio i wella 
dealltwriaeth sefydliadol. 

3.11 Roedd y llu wedi hwyluso mynediad i archwiliad allanol ac yn agored i her; roedd wedi 
gwahodd adolygiad gan gymheiriaid o lu arall ac yn defnyddio hyn i ysbrydoli gwelliannau. Yn 
ogystal, roedd gan y llu berthynas iach gyda'i gynllun ymwelwyr annibynnol â'r ddalfa (ICV), a 
oedd yn darparu archwiliad effeithiol, ac roedd yn croesawu ac yn barod i dderbyn adborth 
ICV.  

3.12 Medrai'r llu ddangos ei fod yn bodloni ei rwymedigaethau dan ddyletswydd cydraddoldeb y 
sector cyhoeddus. Roedd cynllun cynhwysfawr strategaeth cydraddoldeb ar y cyd gyda 
swyddfa'r PCC yn gosod y nodau cydraddoldeb ar gyfer 2016/17. Roedd ardaloedd cadw 
penodol yn cael eu hymgorffori yn y nodau, yn cynnwys cymesuredd restiadau, dargyfeirio 
pobl â salwch meddwl o'r ddalfa, a phlant a phobl ifanc. Roedd y bwrdd cydraddoldeb ac 
amrywiaeth, dan gadeiryddiaeth y dirprwy brif gwnstabl, yn cwrdd pob chwarter i sicrhau 
trosglwyddo'r nodau.  

3.13 Yn gadarnhaol, casglwyd gwybodaeth am restiadau yn ôl cenedl, oedran, rhyw ac 
ethnigrwydd, ac roedd uwch reolwyr yn adolygu'r data yn rheolaidd, gyda ffocws penodol ar 
asesu unrhyw anghymesuredd. Er hyn, ni chafwyd asesiadau effaith cydraddoldeb am bolisïau 
dalfeydd lleol. 
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Partneriaethau 

3.14 Er bod gan y llu ffocws strategol clir ar ddiogelu a dargyfeirio pobl fregus a phlant o'r ddalfa, 
gyda chefnogaeth ymrwymiad strategol da, wrth weithredu, nid oedd gan y partneriaid 
ddigon o gapasiti bob amser i wella canlyniadau i'r rhai dan gadw. 

3.15 Roedd protocol amlasiantaethol yn darparu ar gyfer adran 136 Y Ddeddf Iechyd 
Meddwl,7gyda'r bwriad o osgoi'r ddalfa fel lle diogel i bobl a gedwir dan y ddeddf, gyda'r 
ddarpariaeth wedi ei harolygu gan gr�p monitro amlasiantaethol lleol . Er hyn, roedd 
gormod o bobl â salwch meddwl yn dal i gael eu dwyn i'r ddalfa fel lle diogel am eu bod yn 
feddw ac felly ni fedrid eu derbyn mewn lle oedd yn ddiogel ar sail iechyd nes eu bod wedi 
sobri. Roedd y llu yn ymwybodol o'r mater hwn ac wedi herio partneriaid perthnasol 
ynghylch eu hymarfer o wrthod derbyn pobl â salwch meddwl tra eu bod yn feddw. 

3.16 Roedd trefniadau gweithio ar y cyd i drosglwyddo plant a gyhuddwyd ond na chafodd gynnig 
mechnïaeth i lety amgen gan yr awdurdod lleol, gyda chefnogaeth gadarn gan bartneriaid.Er 
hyn, roedd y rhan fwyaf o'r plant hyn yn cael eu cadw yn y ddalfa dros nos oherwydd prinder 
llety amgen.(Gweler argymhelliad2.49.) 

3.17 Roedd partneriaethau cyfyngedig ehangach i geisio cadw pobl fregus a phlant o'r ddalfa trwy 
eu cyfeirio at gynlluniau dargyfeirio. Fodd bynnag, ers mis Hydref 2015, roedd cynllun 
dargyfeirio treialu i fenwyod, mewn partneriaeth gyda Chymorth i Fenywod, yn ardal 
Casnewydd. Roedd Cymorth i Fenywod yn asesu'r menywod oedd wedi eu cyfeirio atynt a 
threfnu cefnogaeth i'w hatal rhag troseddu eto a dod mewn i'r system gyfiawnder troseddol. 
Hyd yma, roedd yn agos at 200 o fenywod wedi eu cyfeirio i'r cynllun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
7 Mae adran 136 Deddf Iechyd Meddwl 1983 yn galluogi heddwas i symud, o le cyhoeddus, rhywun mae'n credu sydd yn 

dioddef o anhwylder meddyliol ac angen gofal a rheolaeth ar unwaith, i le diogel - er enghraifft, adnodd iechyd neu ofal 
cymdeithasol, neu gartref perthynas neu gyfaill. Mewn amgylchiadau eithriadol (er enghraifft pe byddai ymddygiad y 
person yn cyflwyno risg hynod o uchel na fedrid ei reoli, i eraill), gall y lle diogel hwn fod yn nalfa'r heddlu. 
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Section 4. Cyn-y-ddalfa: pwynt cyswllt 
cyntaf 

Canlyniadau disgwyliedig:  
Mae swyddogion a staff yr heddlu yn ceisio yn weithredol canfod dewisiadau ar wahân i'r 
ddalfa ac yn benodol maent yn ymwybodol o, yn nodi ac yn ymateb yn effeithiol i 
fregusder a allai gynyddu'r risg o niwed. Maent yn troi pobl fregus o'r ddalfa os ydynt yn 
ystyried nad yw eu cadw yn y dalfa yn briodol. 

Asesiad adeg y pwynt cyswllt cyntaf 

4.1 Roedd swyddogion rheng flaen wedi dangos dirnadaeth glir o fregusder a'r ffactorau a allai 
arwain at unigolyn fod yn fregus. Mae'r llu wedi mabwysiadu diffiniad bregusder Cymdeithas 
Prif Swyddogion yr Heddlu, Cyngor Penaethiaid Cenedlaethol yr Heddlu bellach, er nad oedd 
pob aelod o staff yn ymwybodol o hyn.Fodd bynnag, roeddynt yn adnabod bod materion 
megis oedran, iechyd meddwl, camddefnyddio alcohol a chyffuriau, cefndir cymdeithasol ac 
iaith yn medru effeithio ar fregusder unigolyn. Roedd pob plentyn yn cael eu trin fel pobl 
fregus yn rhinwedd eu hoedran, ac roedd swyddogion yn ymwybodol o'u hanghenion 
penodol a'u cyfrifoldeb i adnabod pryderon diogelu. Dywedodd swyddogion bod hyfforddiant 
ar ystod eang o bynciau wedi eu helpu yn eu swyddogaethau. Roeddynt yn gwneud 
penderfyniadau ar asesu bregusder ar sail fesul achos ac roedd yn amlwg eu bod yn hyderus 
wrth wneud hyn.  

4.2 Yn gyffredinol roedd swyddogion rheng flaen yn cael digon o wybodaeth oddi wrth y rhai 
oedd wedi derbyn y galwadau yn yr ystafell reoli wrth ymateb i ddigwyddiadau. Roedd 
gwybodaeth yn cael ei darparu ynghylch unrhyw farciau rhybudd ynghylch unigolion, megis 
afiechyd meddwl, ac er bod angen i swyddogion ofyn am fanylion pellach neu wiriadau o bryd 
i'w gilydd, gan amlaf gwnaed hyn yn gyflym. Roedd modd i swyddogion hefyd gael mynediad at 
ystod o wybodaeth trwy eu dyfeisiadau a ddelir yn y llaw, er bod problemau signalau ffôn yn 
tarfu ar hyn ambell dro. Roedd ganddynt wybodaeth leol dda am droseddwyr hefyd. Felly 
roedd gan swyddogion wybodaeth berthnasol i lywio eu penderfyniad ar leoliad digwyddiad 
ac i benderfynu ai restiad oedd y weithred fwyaf addas.  

4.3 Roedd peth cefnogaeth dda i helpu swyddogion rheng flaen i gadw pobl ag afiechyd meddwl 
o'r ddalfa neu eu dargyfeirio. Roedd gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol yn yr ystafell reoli 
yn cynnig cyngor a chymorth i helpu swyddogion i ddelio gyda digwydiadau, ac yn trefnu 
mynediad i wasanaethau iechyd meddwl neu adnodd iechyd os oedd angen. Adeg yr 
arolygiad, nid oedd y gwasanaeth hwn ar gael llawn amser ar draws ardal y llu, ond roedd y 
swyddogion oedd â mynediad iddo wedi adrodd am wahaniaeth sylweddol yn y ffordd yr 
oeddynt yn medru delio gydag unigolion ag afiechyd meddwl.  

4.4 Roedd penderfyniadau ynghylch galluedd meddyliol unigolyn dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 
2015 wedi eu gwneud yn aml gyda phobl broffesiynol ym maes gofal iechyd. Roedd 
swyddogion wedi cael peth hyfforddiant yn hyn, ond yn teimlo eu bod angen cefnogaeth 
broffesiynol wrth benderfynu a oedd person yn gallu gwneud eu penderfyniadau eu hunain, ac 
felly y camau dylent eu cymryd.Roedd prif swyddog y llu ar gyfer iechyd meddwl hefyd yn 
ymwneud fel mater o drefn mewn achosion er mwyn sicrhau glynu at drefniadau y cytunwyd 
arnynt ar y cyd gyda phartneriaid iechyd meddwl. O ganlyniad i weithio ar y cyd gyda 
gwasanaethau iechyd meddwl, roedd swyddogion yn medru delio gyda rhai uniogolion ag 
afiechyd meddwl ar leoliad y digwyddiad; gallasai'r unigolyn fel arall fod wedi ei ddwyn i'r 
ddalfa.  
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4.5 Adroddodd swyddogion am gyfnodau aros hir gyda'r rhai dan gadw os oedd y lle diogel ar 
sail iechyd yn llawn neu tra'n aros am ambiwlans, ond yn gyffredinol y teimlad oedd bod y 
sefyllfa wedi gwella. Er bod unigolion ag afiechyd meddwl wedi eu cadw dan adran 136 y 
Ddeddf Iechyd  Meddwl8a'u dwyn i'r ddalfa fel lle diogel, dyma'r unig le y cawsant wrthod 
mynediad iddo gan y lle diogel ar sail iechyd oherwydd eu bod yn feddw a/neu'n dreisgar.  

4.6 Roedd gan swyddogion rheng flaen ffocws da ar osgoi dwyn plant i'r ddalfa ac yn chwilio am 
ystod o ddewisiadau eraill i'w dargyfeirio lle roedd hyn yn bosibl. Roedd hyn yn cynnwys 
datrysiadau yn y gymuned9a gweithio gydag aelodau o'r teulu i ganfod datrysiadau ymarferol i 
osgoi arestio. Defnyddiwyd presenoldeb gwirfoddol10fel cam i ddargyfeirio o ddalfa'r heddlu, 
a hyn yn cynnwys i blant. Ar gyfer y flwyddyn hyd at 30 Mehefin 2017, roedd plant yn cyfrif 
am 8% o'r trwygyrch ond 21% o'r holl rai oedd yn presenoli eu hunain o'u gwirfodd. Fodd 
bynnag, roedd camau dargyfeirio i blant ond ar gael wedi iddynt gael eu harestio trwy'r 
gwasanaeth troseddwyr ifanc, ac nid oedd yna gynlluniau cyn-y-ddalfa na dewisiadau i'w 
dargyfeirio.  

4.7 Roedd trefniadau ar gyfer cludo y rhai dan gadw wedi eu gwneud ar sail asesiad risg a oedd 
yn penderfynu a oedd angen galw am fan yr heddlu neu a fedrai swyddogion ddefnyddio eu 
car heddlu. Nid oedd adnoddau ar gael i gludo rhai dan gadw oedd yn defnyddio cadeiriau 
olwyn, er nad oedd yr un swyddog y buon ni yn siarad â hwy wedi profi'r sefyllfa hon.Roedd 
angen i'r llu nodi yn benodol, yn ffurfiol, sut roeddynt yn bwriadu cludo defnyddwyr cadeiriau 
olwyn. 

Maes ar gyfer gwelliant  

4.8 Roedd angen datblygu a chyhoeddi trefniadau ar gyfer cludo'r rhai dan gadw sy'n 
defnyddio cadeiriau olwyn. 

 
 
 

                                                                                                                                                      
8 Mae adran 136 Deddf Iechyd Meddwl 1983 yn galluogi heddwas i symud, o le cyhoeddus, rhywun mae'n credu sydd yn 

dioddef o anhwylder meddyliol ac angen gofal a rheolaeth ar unwaith, i le diogel - er enghraifft, adnodd iechyd neu ofal 
cymdeithasol, neu gartref perthynas neu gyfaill. Mewn amgylchiadau eithriadol (er enghraifft pe byddai ymddygiad y 
person yn cyflwyno risg hynod o uchel na fedrid ei reoli, i eraill), gall y lle diogel hwn fod yn nalfa'r heddlu. 

9 Datrys trosedd llai difrifol neu ddigwyddiad gwrthgymdeithasol yn ymwnued â throseddwr dynodedig (yr ifanc ac 
oedolion fel ei gilydd), trwy gytundeb anffurfiol rhwng y partïon yn hytrach na mynd trwy'r broses gyfiawnder troseddol. 

10 Pan fydd y rhai a amheuir o fân droseddau yn mynd i swyddfa'r heddlu trwy apwyntiad i gael eu cyfweld am y troseddau 
hyn, gan osgoi'r angen i restio a'r carcharu fydd yn dilyn. 
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Section 5. Yn y ddalfa: cofrestru, anghenion 
unigol a hawliau cyfreithiol 

Canlyniadau disgwyliedig:  
Bod y carcharorion yn derbyn triniaeth barchus yn ystafell y ddalfa a bod eu hanghenion 
unigol wedi eu hadlewyrchu yn eu cynlluniau gofal ac asesiad risg. Bod y carcharorion yn 
cael gwybod am eu hawliau cyfreithiol a medrant arfer yr hawliau hynny yn rhydd tra yn 
y ddalfa. Nodir pob risg ar y cyfle cyntaf posibl. 

Parch 

5.1 Yn gyffredinol roedd carcharorion yn derbyn triniaeth barchus yn ystafell y ddalfa, a gwelsom 
ryngweithio cwrtais ar y cyfan rhwng staff y ddalfa a'r carcharorion o'r pwynt cyswllt cyntaf. 
Roedd staff yn ymdrin yn sensitif gyda'r carcharorion yn ystod y broses gofrestru ac yn creu 
cydberthynas â hwy er mwyn casglu gwybodaeth bwysig ynghylch eu bregusder a nodi 
unrhyw risg bosibl. 

5.2 Nid oedd yr ardaloedd cofrestru yng Nghasnewydd ac Ystrad Mynach yn ddigon preifat bob 
amser i garcharorion ddatgelu gwybodaeth bersonol bwysig yn gyfrinachol. Nid oedd paneli 
gwahanu rhwng pob desg gofrestru, felly ar adegau roedd carcharorion yn medru clywed ei 
gilydd. Roedd staff yn ymwybodol o hyn, a gwelsom hwy'n osgoi cofrestru carcharorion ar yr 
un pryd yn ystod cyfnodau tawel. Yn Ystrad Mynach, roedd plant yn cael eu cofrestru wrth 
yr un ddesg â phanel gwahanu arni pan oedd ar gael. Gwelsom staff yn clirio'r ardaloedd 
cofrestru er mwyn cynnal yr asesiad risg ar ddau garcharor oedd wedi cyflawni troseddau 
difrifol a sensitif. Er hyn, yn ystod cyfnodau prysur roedd gormod o garcharorion yn cael eu 
cofrestru heb ddigon o breifatrwydd.  

5.3 Gwelsom nifer o garcharorion bregus a heriol yn dod mewn i'r dalfeydd. Yn gyffredinol 
roedd staff yn cynnal ymagwedd dawel ac amyneddgar, yn enwedig pan yn siarad â'r 
carcharorion bregus. Roedd staff yn egluro'r broses gyda digon o fanylder i'r carcharorion 
oedd yn newydd i'r ddalfa, ac yn treulio amser ychwanegol i gofrestru plant a charcharorion â 
phroblemau iechyd meddwl. Roedd y carcharorion y buom ni'n siarad â hwy yn dweud bod 
staff wedi eu trin yn dda ac wedi rhoi gwybod iddynt am hynt eu hachosion.  

5.4 Yn Ystrad Mynach, roeddem wedi ein siomi o weld eitemau o wisg ac esgidiau a gymerwyd 
oddi ar garcharorion yn cael eu gosod y tu allan i'w celloedd mewn bagiau tystiolaeth neu ar 
y llawr. Roedd hyn yn amharchus ac afraid, gan fod lle i storio ar gael yn yr ystafell.  

5.5 Roedd trefniadau ar gyfer adnabod a bodloni anghenion amrywiol yn rhesymol o dda. Roedd 
hyfforddiant cydraddoldeb chwarterol ar gyfer swyddogion cadw yn y ddalfa (CDOs) wedi 
trafod amrywiaeth yn y chwe mis diwethaf, yn cynnwys anghenion penodol carcharorion 
trawsryweddol, ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau. Yn 
gyffredinol, gofynnwyd i garcharorion am eu hanghenion deietegol ac unrhyw gyfrifoldebau 
gofalu yn fuan wedi iddynt gyrraedd, ac roedd hyn yn caniatáu i anghenion carcharorion gael 
eu trin yn briodol. Roedd proses newydd i adnabod carcharorion â phroblemau dysgu yn 
ystod y cyfnod cofrestu yn fenter gadarnhaol ond roedd yn rhy fuan i asesu ei 
heffeithiolrwydd. 

5.6 Nid oedd carcharorion benywaidd, gan gynnyws merched, yn cael aelod benywaidd o'r staff i 
ofalu amdanynt nac i siarad â hwy tra eu bod yn y ddalfa. I ferched, roedd hyn yn torri amod 
31 Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933 (2008) (gweler paragraff 6.31 a maes gwelliant 6.35). Nid 
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oedd staff y ddalfa yn cynnig eitemau mislif i fenywod bob amser, ond cawsom sicrwydd eu 
bod ond yn cael eu harchwilio gan swyddogion benywaidd. Nid oedd celloedd penodol i 
fenywod yn y naill ddalfa na'r llall. 

5.7 Roedd rhai trefniadau mewn lle i fodloni anghenion pobl ag anawsterau corfforol neu 
symudedd, ond nid oedd yr un o'r ddwy ddalfa yn cydymffurfio yn llwyr â Deddf 
Cydraddoldeb 2010. Roedd gan Ystrad Mynach un toiled wedi ei addasu yn yr adnodd gofal 
iechyd, ac yng Nghasnewydd roedd un gawod wedi ei haddasu. Roedd cadair olwyn yn y 
ddau le, ond nid oedd yr un fainc yn y celloedd yn addas ar gyfer carcharorion gyda 
symudedd gwael neu gyfyngedig. Nid oedd matresi trwchus iawn ar gael yn y naill ddalfa na'r 
llall, er bod matresi tenau ychwanegol ar gael i garcharorion oedd eu hangen.  

5.8 Nid oedd ambell aelod o staff ym medru dod o hyd i arteffactau crefyddol wedi eu storio yn 
yr ystafell. Roedd y rhai y daethom ar eu traws heb eu storio'n daclus nac yn barchus; yn 
Ystrad Mynach gwelsom Feiblau yn storfa'r dillad gwely. Nid oedd digon o arweiniad i staff ar 
y defnydd o neu bwrpas arteffactau crefyddol. 

Meysydd i'w gwella 

5.9 Dylai desgiau cofrestru ganiatáu cyfathrebu effeithiol a phreifat rhwng staff y 
ddalfa a charcharorion.(Ail-adrodd argymhelliad 4.10) 

5.10 Dylid cadw dillad carcharorion mewn lle storio diogel wedi ei bennu. 

5.11 Dylid neilltuo swyddog benywaidd i garcharorion benywaidd, gan gynnwys 
merched, yn ystod eu cyfnod yn y ddalfa. 

5.12 Dylid trefnu yn briodol ar gyfer carcharorion ag anableddu yn y ddau safle. 

5.13 Dylid storio arteffactau crefyddol yn daclus ac yn barchus, a dylai staff fedru eu 
lleoli. 

Cyfathrebu 

5.14 Roedd gwasanaeth cyfieithu proffesiynol ar y ffôn ar gael i gynorthwyo cofrestru'r rhai na 
fedr siarad Saesneg, ac roedd staff yn hyderus am sut i gael mynediad iddo a'i ddefnyddio. 
Roedd ffôn â set-law ddwbwl ar gael yng Nghasnewydd ar gyfer hyn ond yn Ystrad Mynach 
roedd staff naill ai'n defnyddio ffôn â seinydd neu un set law oedd yn swnllyd a heb 
breifatrwydd, yn enwedig pan oedd yr ystafell yn brysur.  

5.15 Nid oedd yna bosteri mewn nifer o ieithoedd yn unrhyw ystafell yn egluro hawl carcharorion 
i gael cyngor cyfreithiol am ddim. Er bod hawliau cyfreithiol a breintiau ar gyfer carcharorion 
ar gael mewn 23 o ieithoedd ar wefan swyddogol y llywodraeth, nid oedd pob aelod o staff 
yn gwybod sut i gael mynediad i'r safle ac nid oedd allbrintiau ar gael i gynorthwyo cofrestru 
yn ystod cyfnodau prysur (gweler paragraff5.28). Fodd bynnag, gwelsom un carcharor 
Pwylaidd yn derbyn copi ysgrifenedig o'i hawliau a'i freintiau yn ei iaith ei hun.  

5.16 Roedd dolenni clywed ar gael yn y ddau safle ond nid oedd pob aelod o'r staff yn gwybod am 
eu lleoliad nac yn hyderus am sut i'w defnyddio. Roedd hawliau cyfreithiol a breintiau ar gael 
mewn fformatau hawdd-eu-darllen a Braille; roedd hyn yn gadarnhaol.  
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Meysydd i'w gwella 

5.17 Dylid cael ffonau â dwy set-law ym mhob safle i hwyluso cyfieithu ar y ffôn. 

5.18 Dylai staff y ddalfa fod yn ymwybodol o leoliad y dolenni clywed a chael 
hyfforddiant ar sut i'w defnyddio. 

Asesiadau risg 

5.19 Roedd peth oedi wrth gofrestru carcharorion. Roedd system ddosbarthu ffurfiol wedi dod i 
ben y mis cynt. Er nad oeddem wedi gweld yr un ystafell ddalfa yn gweithredu ar amser 
arbennig o brysur, dywedodd ambell rigyll wrthym eu bod yn dal i flaenoriaethu achosion 
bregus. 

5.20 Roedd asesiadau risg wedi eu safoni yn gynhwysfawr ac wedi eu cwblhau'n dda. Roedd 
rhingyllod a CDOs yn canolbwyntio'n gywir ar adnabod risgiau, yn rhyngweithio'n dda gyda 
charcharorion, ac yn gofyn cwestiynau ategol priodol. Roedd traws-gyfeirio fel mater o drefn 
i gofnodion dalfa flaenorol ar system gyfrifiadurol NICHE ar gyfer y ddalfa ynghyd â 
rhybuddion ar gyfrifiadur cenedlaethol yr heddlu (PNC) i hysbysu asesiadau risg pellach.  

5.21 Roedd cynlluniau gofal yn gosod lefel arsylwi priodol, a gawsant eu hadolygu'n rheolaidd ac yn 
ddynamig pan oedd angen. Roedd defnydd da iawn o arsylwadau cyson ac agos, ac roeddynt 
yn addas wrth helpu monitro a lleddfu'r risgiau a gyflwynwyd gan garcharorion a aseswyd fel 
rhai oedd angen lefel uwch o fonitro. Yn gyffredinol roeddynt yn cadw at y lefelau arsylwi, er 
bod lleiafrif wedi eu nodi fel bod yn hwyr o ganlyniad i 'brinder staff', sydd yn annerbyniol. 
Roedd y staff yn fedrus wrth ddeffro carcharorion meddw ac yn dogfennu hyn yn dda. Roedd 
swyddogion yr heddlu oedd yn arsylwi'n agos yn rhyngweithio'n dda gyda'r carcharorion. 

5.22 Roedd staff y ddalfa yn cario cyllyll gwrth-rwymo fel mater o drefn, oedd yn gadarnhaol. 
Roedd tynnu cortynnau a chareiau o ddillad carcharorion fel mater o drefn yn anghymesur 
â'r risg roeddent yn cyflwyno, yn enwedig ar gyfer y rhai a aseswyd fel bod o risg isel a heb 
hanes o hunan-laddiad neu hunan-niweidio. Yn gadarnhaol, nid oedd dillad gwrth-rwygo yn 
cael eu ddefnyddio fel mater o drefn, er pan y cawsant eu defnyddio, nid oedd hyn wedi ei 
gyfiawnhau bob amser - er enghraifft, pan nad oedd hanes o ddefnyddio rhwymau i hunan-
niweidio neu pan oedd y carcharor yn cael ei arsylwi'n agos.  

5.23 Roedd y trosglwyddo gan staff o un shifft i'r llall y gwelson ni wedi ei wneud yn dda iawn ac 
yn cynnwys yr holl staff perthnasol, ynghyd â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Roeddynt 
yn digwydd yn breifat ac yn canolbwyntio yn briodol ar risg, lles y carcharor a hynt yr achos. 
Roedd yn gadarnhaol bod rhingyll yn ymweld â'r carcharorion wedi i'r newid shifft ddigwydd. 

Meysydd i'w gwella 

5.24 Dylid cadw bob amser at lefelau arsylwi a ddynodwyd. 

5.25 Dylid ond tynnu dillad carcharor, gan gynnwys cortynnau a chareiau, ar sail 
asesiad risg unigol. 

Hawliau cyfreithiol unigol 

5.26 Nid oedd penderfyniadau rhingyllod y ddalfa i awdurdodi cadw wedi eu seilio yn gyson ar 
wybodaeth ddigonol oedd yn cyfiawnhau pam y gwnaed y restiad a pham oedd angen cadw 
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yn y ddalfa. Er bod y swyddogion y buom ni'n siarad â hwy yn gwybod am god G PACE, 
Deddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 fydd yn cwmpasu grym statudol restio 
(prawf rheidrwydd) a sut i'w weithredu, sylwom ar rai carcharorion yn cael eu cofrestru heb 
esboniadau cyflawn gan y swyddogion restio neu fod rhingyll y ddalfa yn gofyn amdano. 
Dywedodd rhingyllod y ddalfa y byddent yn gwrthod cadw os nad oedd modd ei gyfiawnhau, 
a rhoesant ambell enghraifft o hyn i ni.  

5.27 Gwnaethai'r llu ddefnydd da o bresenoldeb gwirfoddol11fel dewis amgen i garchariad, gyda 
chryn gynnydd yn y defnydd ohono i 2,479 yn presenoli eu hunain yn wirfoddol yn y flwyddyn 
hyd at 30 Mehefin 2017, cynnydd o 169% ers y flwyddyn hyd at Fehefin 2015. Roedd gan y 18 
gorsaf heddlu yn ardal y llu adnoddau oedd yn galluogi y rhai oedd yn presenoli eu hunain yn 
wirfoddol i gael eu cyfweld y tu allan i amgylchedd ystafelloedd y ddalfa. 

5.28 Nid oedd pob carcharor yn cael esboniad o'i hawliau cyfreithiol a'i freintiau wrth gael ei 
gofrestru, yn groes i adran 3.5a (i) (ii) PACE. Roeddem wedi nodi hefyd yn ystafell y ddalfa ac 
ar Deledu Cylch Cyfyng nad oedd pob carcharor yn cael hysbysiad ysgrifenedig o'i hawliau a'i 
freintiau. Pan oeddynt yn ei gael, nid oedd bob amser yn ddarllenadwy neu'n gyflawn. Yn yr 
un modd, nid oedd pob carcharor yn cael copi o godau ymarfer PACE, ac er bod y fersiynau 
yn yr ystafelloedd yn gyfredol (2017), nifer cyfyngedig ohonynt yn unig oedd ar gael. (Gweler 
argymhelliad 2.48.) 

5.29 Roedd lleiafrif o garcharorion ddim yn cael cynnig cynrychiolaeth gyfreithiol am ddim wrth 
iddynt gyrraedd (gweler uchod). Fodd bynnag, pan oeddynt yn cael gwybod, cawsant wybod 
hefyd pe byddent yn gwrthod, bod modd iddynt newid eu meddwl unrhyw bryd. Nid oedd y 
trefniadau i garcharorion fedru siarad â'u cynrychiolwyr cyfreithiol dros y ffôn yn ddigon 
preifat.  

5.30 Roedd ein dadansoddiad o gofnodion y ddalfa, archwiliadau achosion a thrafodaethau gyda 
staff yn dagnos bod ambell gyfnod aros hir cyn i garcharorion gael eu cofrestru. Roedd data'r 
llu yn dangos cyfnod aros, ar gyfartaledd, o 33 munud yn y flwyddyn hyd at Fehefin 2017, ond 
dywedodd swyddogion rheng flaen wrthym eu bod yn gorfod aros hyd at dair neu bedair awr 
o bryd i'w gilydd; roedd hyn yn annerbyniol yn enwedig pan yn ymwneud â charcharorion 
bregus a'r rhai oedd yn dal mewn cyffion (gweler paragraff  6.9). Roedd ein harsylwadau wedi 
dangos hefyd nad oedd yr amser cyrraedd wedi ei nodi'n gywir bob tro ar gofnod y ddalfa – 
mewn un enghraifft, roedd carcharor oedd wedi cyrraedd am 12.23am wedi ei nodi ar 
gofnod y ddalfa fel un oedd wedi cyrraedd am 12.35am. Roedd gan fylchau fel hyn oblygiadau 
ynghylch cywirdeb cofnodion y ddalfa, ac o bosibl yn golygu bod carcharorion yn treulio 
cyfnod hirach yn y ddalfa na'r hyn a gofnodwyd.(Gweler argymhelliad2.47.) 

5.31 Roedd rhingyllod y ddalfa yn cydnabod pwysigrwydd lleihau cyfnodau yn y ddalfa, yn enwedig 
i bobl fregus a phlant, a gwelsom beth tystiolaeth bod carcharorion o'r math hyn yn cael 
blaenoriaeth adeg cofrestru. Fodd bynnag, roedd ein dadansoddiad o gofnodion y ddalfa, ac 
archwiliadau achosion yn dangos bod ambell gyfnod aros hir tra'n disgwyl am oedolion 
priodol (AAs) a/neu gynghorwyr cyfreithiol. Nid oedd ymchwiliadau yn digwydd mor gyflym â 
phosibl bob amser ychwaith oherwydd prinder adnoddau megis ystafelloedd cyfweld. 

5.32 Roedd y llu yn rhannu ei drefniadau gwasanaeth Gorfodi Mewnfudo y Swyddfa Gartref gyda 
Heddlu De Cymru. Roedd staff y ddalfa wedi adrodd am berthnasau da gyda staff Gorfodi 
Mewnfudo sydd yn mynychu'r ystafelloedd pan fo carcharorion mewnfudo yn cael eu cadw 
yn y ddalfa. Dangosodd data'r llu bod 76 carcharor mewnfudo wedi eu cadw yn y flwyddyn 
hyd at 30 Mehefin 2017, lleihad o 63 ers y flwyddyn flaenorol. Ni fedrai'r llu ddarparu data ar 
gyfartaledd yr amser yr oedd y carcharorion hyn yn dal yn nwylo'r heddlu yn dilyn gwarant 

                                                                                                                                                      
11 Pan fydd y rhai a amheuir o fân droseddau yn mynd i swyddfa'r heddlu trwy apwyntiad i gael eu cyfweld am y troseddau 

hyn, gan osgoi'r angen i restio a'r carcharu fydd yn dilyn. 
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cadw12IS91, oedd yn ei gwneud yn anodd i asesu pa mor dda oedd y trefniadau'n gweithio i 
garcharorion medwnfudo oedd yn cael eu trosglwyddo i ganolfannau symud mewnfudwyr 
(IRCs). 

5.33 Roedd y trefniadau ar gyfer delio gyda samplau DNA yn ddigonol. 

Meysydd i'w gwella 

5.34 Dylai Heddlu Gwent fonitro amseroedd cadw yn gywir er mwyn sicrhau eu bod 
yn delio gyda charcharorion mor fuan â phosibl ac yna eu rhyddhau pan na fydd 
yr angen i'w cadw yn y ddalfa yn gymwys bellach.  

5.35 Dylai rhingyllod y ddalfa ddefnyddio prawf cod G PACE (y prawf rheidrwydd) yn 
rymus i sicrhau bod swyddogion sydd yn restio yn darparu esboniadau cyflawn a 
chlir i gyfiawnhau'r restiad er mwyn egluro'r penderfyniad i awdurdodi'r 
carcharu.  

5.36 Dylai taflenni yn amlinellu hawliau a breintiau y rhai yn y ddalfa fod yn 
ddarllenadwy a chynnwys yr holl wybodaeth berthnasol. 

5.37 Dylid sicrhau digon o breifatrwydd i'r rhai yn y ddalfa fedru siarad â'u cynghorwyr 
cyfreithiol ar y ffôn. 

Adolygiadau PACE 

5.38 Roedd yr adolygiadau PACE roeddem ni wedi eu harsylwi yn broffesiynol ac yn ofalgar, yn 
cwmpasu pob agwedd o'r cadw yn y ddalfa. Yn ogystal ag atgoffa'r carcharorion o'u hawliau, 
roedd swyddogion yn gofyn am eu hanghenion lles a'u diweddaru ar hynt yr ymchwiliad. 
Roedd carcharorion yn cael eu hadolygiadau yn eu celloedd, ac mewn un achos yn y buarth 
ymarfer; doedd yr un wedi eu cynnal trwy agorfa'r gell, sydd yn gadarnhaol. Fodd bynnag, 
roedd ein dadansoddiad o gofnodion y ddalfa ac archwiliadau achos yn dangos bod 
adolygiadau yn gynnar yn aml, i bob golwg er hwylustod yr archwilwyr yn hytrach nag er 
budd y carcharorion. Yn ein dadansoddiad o gofnodion y ddalfa, roedd 31 o'r 59 adolygiad 
cyntaf yn gynnar, fel yr oedd 16 o'r 32 ail adolygiad pan oedd eu hangen. Yn y cofnodion dalfa 
yr oeddem wedi eu harchwilio, roedd ond ychydig o wybodaeth am adolygiadau ac roedd yn 
aneglur yn aml a oedd rhywun wedi siarad yn bersonol gyda charcharor neu a oedd yn cysgu 
pan wnaed yr adolygiad. Roedd hyn mewn gwrthgyferbyniad llwyr ag ymddygiad y rhai 
roeddem ni wedi eu harsylwi.  

5.39 Nid oedd carcharorion yn cael eu hatgoffa fel mater o drefn pan oedd adolygiad wedi ei 
gynnal tra eu bod yn cysgu; nid oedd hyn yn cydymffurfio ag adran 15.7 cod C 
PACE.13(Gweler argymhelliad2.48.) 

5.40 Yn gadarnhaol, roeddem wedi canfod ond ychydig o adolygiadau a gynhaliwyd dros y ffôn, 
gydag ond pump yn ein dadansoddiad o gofnodion y ddalfa.  

                                                                                                                                                      
12 Cyflwynir i garcharorion mewnfudo pan nad oes yna ddewis rhesymol amgen o weithredu, megis os yw'n debygol y 

byddant yn dianc neu bod eu symud o'r DU wrth law. 
13 Rhaid i garcharor sydd yn cysgu adeg adolygiad, ac sydd a'i garchariad wedi ei awdurdodi, gael gwybod am y penderfyniad 

a'r rheswm mor fuan ac sy'n ymarferol wedi iddo ddihuno. 
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Maes ar gyfer gwelliant  

5.41 Lle mae adolygiadau'r ddalfa yn digwydd pan fo carcharorion yn cysgu, dylent 
gael gwybod am yr adolygiad mor fuan ag yw'n ymarferol, a dylid nodi hyn ar 
gofnod y ddalfa. 

Mynediad i gyfiawnder buan 

5.42 Er bod gan y llu bolisi mechnïaeth, nid oedd yn gynhwysfawr nac effeithiol. Nid oedd dyddiad 
ar gyfer dechrau'r gweithredu ac, er ei fod yn darparu arweiniad ar droseddwyr mynych, nid 
oedd yn darparu ystod amser, megis cyfnod byrraf neu hiraf y mechnïaeth, y dylid caniatáu i 
garcharorion hyd nes gwneir penderfyniad(au) cyhuddo gan Wasanaeth Erlyn y Goron. 
Roedd gan y llu ringyll oedd yn gyfrifol yn benodol am reoli mechnïaeth. Anfonwyd atgoffeb i 
swyddogion a goruchwylwyr o leiaf wythnos cyn bod carcharor i fod i ateb mechnïaeth er 
mwyn sicrhau bod ymholiadau wedi symud ymlaen ac osgoi ymestyn cyfnod mechnïaeth 
carcharor yn ddiangen.  

5.43 Ers y newidiadau mewn cyflwyno mechnïaeth cyn-cyhuddo a gyflwynwyd dan Ddeddf 
Plismona a Throsedd 2017, bu cryn leihad yn y nifer o garcharorion a fechnïwyd yn yr 
amgylchiadau hyn. Dywedwyd wrthym bod gan y llu 614 o garcharorion a oedd, ar y pryd, 
wedi eu rhyddhau tra'n cael eu hymchwilio - 24% o'r 2,549 a ddygwyd i'r ddalfa ers 3 Ebrill 
2017 pan ddaeth y ddeddf i rym - nad oeddynt wedi eu rhwymo i ddychwelyd i orsafoedd yr 
heddlu. O ganlyniad, roedd nifer arwyddocaol o garcharorion yn cael eu rhyddhau tra'n cael 
eu hymchwilio. Pan fydd carcharorion yn cael eu rhyddhau tra'n cael eu hymchwilio, ni fydd 
modd iddynt gael mynediad i gyfiawnder buan oni bai bod proses effeithiol mewn lle gyda'r llu 
i sicrhau bod yr ymchwiliad canlyniadol yn cael ei gwblhau yn ddiwyd ac yn gyflym, a bod y 
carcharor yn cael gwybod am y canlyniad. 

Maes ar gyfer gwelliant  

5.44 Dylid monitro yn gadarn ymchwiliadau ar gyfer carcharorion a ryddheir tra'n 
cael eu hymchwilio er mwyn sicrhau nad oes oedi diangen a bod achosion yn cael 
eu trin mor gyflym â phosibl. 

Cwynion 

5.45 Roedd posteri gyda gwybodaeth i garcharorion ar sut i gyflwyno cwyn i'w gweld mewn 
ardaloedd amlwg yn ystafelloedd y ddalfa, ond yn Gymraeg a Saesneg yn unig. 

5.46 Dywedwyd wrthym bod yr arolygydd PACE ar ddyletswyd yn gyfrifol am nodi unrhyw gwyn 
roedd carcharor yn dymuno ei gyflwyno tra yn y ddalfa, ond os nad oedd arolygydd PACE ar 
gael, y cyngor i'r carcharor oedd ei fod yn cyflwyno'r g�yn wedi iddo adael ystafell y ddalfa. 
Nid oedd yr un g�yn wedi ei nodi yng nghofnodion y ddalfa roeddem ni wedi eu harchwilio. 
Fodd bynnag, roeddem wedi arsylwi un achos lle roedd carcharor wedi honni'r defnydd o 
rym eithafol ond nas nodwyd fel cwyn, ei gofnodi na'i archwilio yn dilyn hyn.  

Maes ar gyfer gwelliant  

5.47 Dylid cofnodi pob cwyn gan garcharorion tra eu bod yn y ddalfa a'u harchwilio.  
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Section 6. Yn y gell yn y ddalfa, diogelu a 
gofal iechyd 

Canlyniadau disgwyliedig:  
Cedwir carcharorion mewn amgylchedd diogel a glân lle cânt eu diogelu bob amser tra 
yn y ddalfa.Bod swyddogion yn deall y goblygiadau a'r dyletswyddau sydd yn codi o 
ddiogelu (amddiffyn plant ac oedolion sydd yn wynebu risg). Bod gan garcharorion 
fynediad i ymarferwyr gofal iechyd cymwys sydd yn bodloni eu hanghenion iechyd 
corfforol, eu hiechyd meddwl a'u defnydd o sylweddau mewn pryd.  

Mae'r amgylchedd corfforol yn ddiogel 

6.1 Ers yr arolygiad blaenorol yn 2012, nid oedd ystafelloedd y ddalfa yn Ystrad Mynach yn cael 
eu defnyddio llawn amser bellach ond yn dal i gael eu hagor rhyw unwaith y mis am gyfnodau 
byrion fel lle ychwanegol ar gyfer gweithrediadau a gynlluniwyd. Yn ystod ein harolwg, roedd 
Ystrad Mynach wedi agor am gyfnod hirach er mwyn caniatáu gwaith trwsio hanfodol yng 
Nghasnewydd Canolog, y prif safle. O ganlyniad, roedd modd i ni asesu safon yr amgylchedd 
yn y ddau ganolfan tra eu bod yn cael eu defnyddio. 

6.2 Yn gyffredinol, roedd amodau yng Nghasnewydd ac Ystrad Mynach yn parhau i fod yn dda. 
Roedd yna drefniadau effeithlon ar gyfer gwirio'r celloedd yn rheolaidd, ac roedd y 
gweithdrefnau ar gyfer cwblhau gwaith trwsio yn gweithio'n dda. Roedd yr ardaloedd 
cymunedol yn lân, ac er nad oedd adnoddau ar gyfer golchi dwylo yn y celloedd yng 
Nghasenwydd, roedd cyfarpar y celloedd yn ddigonol ac fe'u cedwid mewn cyflwr da, gydag 
ond ychydig o graffiti. Ychydig yn unig o fannau rhwymo y daethom ar eu traws, er nad aed 
i'r afael â'r perygl a nodwyd gan y llu yn y sinciau yn Ystrad Mynach yn gynharach yn y 
flwyddyn. 

6.3 Bu cryn fuddsoddiad i wella'r adnoddau yng Nghasnewydd. Roedd cwmpas y Teledu Cylch 
Cyfyng yn well ac roedd offer monitro arwyddion bywyd, a oedd yn sylwi os nad oedd 
carcharor yn dangos arwyddion o fod yn ymwybodol, erbyn hyn yn cwmpasu'r holl gelloedd. 
Roedd yr uwchraddio hyn wedi cynyddu hyder y staff wrth ddelio'n ddiogel gyda 
charcharorion. Roedd y system glychau galw yng Nghasnewydd wedi ei moderneiddio ac 
erbyn hyn yn caniatáu i staff siarad â charcharorion, ac i garcharorion dderbyn galwadau ffôn 
yn eu celloedd. Roedd hyn yn hwyluso cyfathrebu dwy-ffordd ac yn welliant sylweddol ar yr 
hyn a welsom yn flaenorol. 

6.4 Roedd staff y ddalfa yn hyderus am yr hyn ddylid ei wneud pe digwyddai tân. Cynhaliwyd 
sesiwn o wagio llwyr mewn argyfwng tân yng Nghasnewydd y mis blaenorol, ac roedd digon 
o gyffion yn ddwy gyfres o ystafelloedd ar y safle i'r broses gael ei rheoli'n ddiogel. 

6.5 Roedd ystod priodol o offer argyfwng yn yr ystafelloedd, ac ar wahân i silindr ocsigen yng 
Nghasnewydd, roedd popeth yn gyfredol. Er hyn, nid oedd llwybr archwilio clir i gadarnhau 
bod yr offer argyfwng yn cael ei wirio fel mater o drefn a'i fonitro (gweler paragraff6.45). 

Diogelwch: y defnydd o rym 

6.6 Roedd trosolwg a rheoli'r defnydd o rym yn y ddalfa yn annigonol. Roedd yn destun pryder 
nad oedd data dibynadwy neu gywir am y defnydd o rym yn y ddalfa (gweler hefyd paragraff 
3.7 ac argymhelliad 2.46). Roedd y rhan fwyaf o'r staff yn gyfredol ynghylch eu hyfforddiant 



Adran 6. Yn y gell yn y ddalfa, diogelu a gofal iechyd 

28  Ystafelloedd cadw heddlu Gwent  

diogelwch gweithredol (OST). Fodd bynnag, dywedodd yr hyfforddwyr OST wrthym nad 
oeddynt wedi derbyn hyfforddiant diweddaru datblygu proffesiynol parhaus i gefnogi eu 
hachrediad ers 2009. Er gwaethaf y ffocws priodol yn yr hyfforddiant, ychydig o staff oedd yn 
cyflwyno ffurflenni unigol ynghylch y defnydd o rym i gyfiawnhau eu defnydd o rym ar y rhai a 
gedwid yn y ddalfa. Un ffurflen yn unig ynghylch y defnydd o rym a gawsom o blith y 10 
digwyddiad roeddem wedi eu hadolygu; roedd hyn yn annerbyniol. I waethygu'r broblem hon 
ymhellach, doedd rhai cofnodion ddim yn cynnwys digon o wybodaeth, os o gwbl, i 
gyfiawnhau'r defnydd o rym yn y ddalfa. 

6.7 Roedd hyfforddiant diogelwch gweithredol yn gosod ffocws da ar wanhau sefyllfaoedd. Ni 
ddaethom ar draws unrhyw ddefnydd o Taser, PAVA neu fatonau yn y chwe mis blaenorol. 
Roeddem wedi nodi staff y ddalfa yn delio'n amyneddgar gyda rhai carcharorion heriol a 
bregus. Yn gyffredinol roeddynt ond yn defnyddio grym pam nad oedd unrhyw ddewis amgen 
ac yn dilyn trafod gyda'r carcharorion; roedd hyn yn gadarnhaol. 

6.8 Cedwid ffilm TCC am 31 diwrnod yn unig. Trwy ein harsylwadau, sgyrsiau gyda staff, y data 
cyfyngedig a ddarparwyd gan y llu a dadansoddiad o gofnodion y ddalfa roedd modd i ni 
adnabod 10 achos lle roedd grym wedi ei ddefnyddio yn y ddalfa (naw yn ystod y 31 diwrnod 
blaenorol ac un oedd wedi ei gyfeirio at safonau proffesiynol yn dilyn cwyn); buom yn 
adolygu'r rhain yn fanwl, gan gynnwys eu croesgyfeirio yn erbyn ffilm TCC. Dim ond traean 
o'r digwyddiadau yr oeddem wedi eu hadolygu oedd wedi eu rheoli'n dda ar y cyfan, a 
daethom ar draws pwyntiau i'w dysgu yn y gweddill. Roedd gennym bryderon dirfawr mewn 
un achos; cyfeiriwyd hwn yn ôl i'r llu ei adolygu ac i gymryd y camau priodol. Roedd 
pryderon o'r ffilm TCC yn cynnwys: nid oedd y grym a ddefnyddiwyd yn gymesur bob amser 
â'r risg; rhai technegau gwael a oedd o bosibl yn niweidiol i'r carcharor; peth ymarfer nad 
oedd yn broffesiynol; a methiant i gynnal urddas y carcharor. 

6.9 Roedd llawer o garcharorion yn cyrraedd y ddalfa mewn cyffion. Roedd peth dryswch 
ymhlith swyddogion oedd yn restio ynghylch pwy fedrai awdurdodi tynnu'r cyffion, ac nid 
oedd polisi lleol yn cael ei arfer bob amser. O ganlyniad, gwelsom ambell achos lle roedd 
cyffion yn dal ar y rhai ufudd dan gadw am gyfnod rhy hir - am bron i awr mewn un achos i ni 
ei wylio ar y TCC.Roedd hyn yn anghymesur â'r bygythiad a gyflwynwyd mewn amgylchedd 
dan reolaeth mewn dalfa. 

6.10 Roedd data'r llu yn dangos, yn y flwyddyn hyd at ddiwedd Mehefin 2017, bod 4% o'r 
carcharorion wedi eu noeth-chwilio yn y ddalfa, oedd yn rhesymol o isel. Ychydig o 
ddigwyddiadau noeth-chwilio wedi eu hawdurdodi a welsom ni yn ystod ein harolygiad. 
Roedd y sail resymegol i'w cyfiawnhau yn ddigonol, ac roedd y cofnodion roeddem wedi eu 
harchwilio yn nodi'r sail benodol a'r cyfiawnhad am y noeth-chwilio, a oedd yn briodol. 

Maes ar gyfer gwelliant - problem genedlaethol 

6.11 Dylai'r holl hyfforddwyr diogelwch gweithredu gael hyfforddiant diweddaru 
rheolaidd i sicrhau eu galluoedd proffesiynol parhaol ac achrediad mewn darparu 
hyfforddiant diogelwch gweithredu. 

Gofalu am garcharor 

6.12 Roedd bwyd a diod yn cael eu rhoi i garcharorion ar adeg prydau bwyd a nodwyd ac roedd 
modd gofyn amdanynt hefyd y tu allan i'r oriau hyn. Er i ni weld bod bwyd a diod yn cael eu 
gweini i garcharorion yn rheolaidd yn ystod y dydd, nid oedd y cofnodion dalfa yr archwiliom 
yn adlewyrchu yn gywir bob amser pryd oedd y prydau bwyd yn cael eu cynnig. (Gweler 
argymhelliad2.46.) Roedd ystod eang o brydau meicrodon isel mewn calorïau ar gael yng 
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Nghasnewydd, ond yn Ystrad Mynach roedd y cyflenwadau yn isel a dewis o bedwar pryd yn 
unig oedd ar gael. Yn ein dadansoddiad o gofnodion y ddalfa, roedd 78% o'r rhai a gedwid am 
lai na 24 awr wedi cael cynnig pryd o fwyd tra yn y ddalfa. Roedd y ceginau yn lân a digon o 
gyfarpar ynddynt.  

6.13 Yn ein dadansoddiad o gofnodion y ddalfa, ond 8% o garcharorion a fu yn y ddalfa am lai na 
24 awr gafodd gynnig cawod, tra roedd 46% a gedwid am fwy na 24 awr wedi cael cynnig un. 
Yn ystod ein harolygiad, roedd pump carcharor yn Ystrad Mynach heb gael cynnig cawod cyn 
mynd i'r llys yn y bore wedi iddynt aros yn y ddalfa dros nos, ac ni fedrai staff ddod o hyd i 
unrhyw lieiniau glân yn y storfeydd ar ein cais. Roedd digon o breifatrwydd yn y gawod yng 
Nghasnewydd, ond yn Ystrad Mynach un gawod yn unig oedd yn gweithio er bod yno dair. 
Roedd angen goruchwyliaeth gan staff pan ddefnyddid yr adnodd hwn oherwydd ambell 
bwynt rhwymo posibl (gweler paragraff6.2).  

6.14 Er gwaethaf y nifer uchel o blant oedd yn dod i'r ddalfa, nid oedd protocol mewn lle i 
ganiatáu ymweliadau gan aelodau o'r teulu i blant na charcharorion bregus yn y naill ddalfa 
na'r llall. Nid oedd swyddogion cadw y ddalfa (CDOs) yn gwybod a oedd ymweliadau gan 
aelodau o'r teulu nad oeddynt yn gweithredu fel oedolion addas yn cael eu caniatáu na'u 
hwyluso.  

6.15 Gwelsom bedwar carcharor yn Ystrad Mynach yn dychwelyd o gyfweliad wedi eu gwisgo 
mewn siwtiau papur neu ddillad gwrth-rwygo fel dewis amgen i'w dillad eu hunain. Dylid 
darparu dillad amnewid addas bob amser i garcharorion yn unol â Deddf yr Heddlu a 
Thystiolaeth Droseddol 1984 (cod C adran 8.5f PACE). 

6.16 Stoc cyfyngedig o ddeunyddiau darllen oedd ar gael yn Ystrad Mynach a doedd y naill ddalfa 
na'r llall yn darparu llyfrau i blant neu i garcharorion nad oeddynt yn siarad Saesneg. Nid 
oedd deunydd darllen yn cael ei gynnig fel mater o drefn i garcharorion cyn iddynt gael eu 
rhoi mewn cell a gan amlaf roedd ond yn cael ei ddarparu pe gwnaed cais amdano. Roedd ein 
dadansoddiad o gofnodion y ddalfa yn dangos mai 3% yn unig o garcharorion a gedwid am lai 
na 24 awr oedd yn cael cynnig deunydd darllen.  

6.17 Roedd sebon a phapur t� bach ond yn cael eu rhoi i garcharorion os oeddynt yn gofyn 
amdanynt, ond roedd pob carcharor yn cael gwybod hyn gan staff y ddalfa cyn iddynt gael eu 
cloi mewn cell. Roedd cyflenwad da ac ystod addas o becynnau cadachau misglwyf a phethau 
ymolchi i fenywod yn y ddwy ddalfa, ond unwaith eto roeddynt ond yn cael eu darparu pe 
gwnaed cais amdanynt. 

Meysydd i'w gwella 

6.18 Dylai pob carcharor a gedwid yn y ddalfa dros nos gael cynnig cawod. (Ailadrodd 
argymhelliad 4.48) 

6.19 Dylid hwyluso ymweliadau gan aelodau o'r teulu i blant a charcharorion bregus. 

6.20 Dylai pob carcharor gael dillad amnewid addas ar bob achlysur pan oeddynt yn 
tynnu eu dillad eu hunain. 

6.21 Dylai pob carcharor gael mynediad hawdd i bethau ymolchi, adnoddau golchi 
dwylo a phapur t� bach, ynghyd ag ystod addas o ddeunyddiau darllen.  
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Diogelu 

6.22 Gan amlaf roedd gan swyddogion rheng flaen a swyddogion y ddalfa ddealltwriaeth dda o 
ddiogelu a'u cyfrifoldebau yn y maes. Bu hyfforddiant ar agweddau o ddiogelu, megis 
camfanteisio'n rhywiol ar blant, ac roedd fflagiau ar system TG y llu yn tynnu sylw 
swyddogion yn glir at unrhyw bryderon. Fodd bynnag, roedd ein harchwiliadau achos yn 
dangos nad oedd pryderon penodol, er eu bod wedi eu fflagio ar y system (megis plentyn, 
oedd ar y gofrestr diogelu plant, yn y ddalfa) bob tro yn ysbrydoli'r asesiadau risg tra yn y 
ddalfa neu wrth eu rhyddhau; roedd hyn yn golygu y gallai materion diogelu fynd ar goll.  

6.23 Roedd cyfrifoldeb ar gyfer atgyfeirio diogelu yn gorwedd yn bennaf gyda swyddogion restio 
neu ymchwilio. Roedd y staff roeddem ni wedi siarad â hwy yn gwybod sut a pha bryd y 
dylent wneud atgyfeiriadau ar gyfer oedolion bregus a phlant. Fodd bynnag, ychydig o 
atgyfeiriadau a gofnodwyd ar gofnodion y ddalfa, ac er bod modd i ringyllod y ddalfa wirio eu 
bod wedi eu gwneud, nid oedd system mewn lle i sicrhau bod hyn yn digwydd bob amser.  

6.24 Nid oedd plant ac oedolion bregus yn derbyn cefnogaeth gynnar ac effeithlon bob amser gan 
oedolyn addas (AA). Cysylltwyd gyda rhieni neu berthnasau eraill yn y lle cyntaf, yn aml adeg 
y restio os yn bosibl. Pan nad oedd aelod o'r teulu yn addas am eu bod ymghlwm wrth y 
digwyddiad neu yn anfodlon bod yno, roedd rhingyllod y ddalfa yn chwilio am oedolion addas 
annibynnol.  

6.25 Roedd y gwasanaeth annibynnol i oedolion bregus, oedd yn cynnwys pobl ifanc 17 oed, wedi 
ei ddarparu gan asiantaeth dan gontract a dywedwyd ei fod yn gweithio'n dda, gydag oedolion 
addas yn cyrraedd yn brydlon ac ar gael unrhyw bryd.  

6.26 O dan brotocol ar y cyd yn cwmpasu plant, roedd rhingyllod y ddalfa yn cysylltu â'r 
gwasanaeth troseddwyr ifanc neu wasanaethau gofal plant yr awdurdod lleol. Roedd disgwyl 
i'r oedolion addas fynychu cyn gynted â phosibl fel bod modd darllen ac egluro hawliau a 
breintiau'r plant iddyn nhw tra bod yr oedolion addas yno. Fodd bynnag, nid oedd AAs i blant 
ar gael dros nos, a dywedwyd wrthym y gallai fod oedi hir yn ystod y dydd. Yn ymarferol, 
roedd y rhan fwyaf o AAs yn cyrraedd ar gyfer cam y cyfweliad, yn hytrach nac ar gyfer 
darllen yr hawliau a'r breintiau. Roedd ein dadansoddiad o gofnodion y ddalfa yn dangos mai 
cyfartaledd yr amser yr oedd angen i blentyn aros i AA gyrraedd oedd ychydig dan 10 awr, ac 
mewn ambell achos llawer hirach. Yn gyffredinol roedd cadw cofnodion ar gyfer gwneud cais 
ac amser cyrraedd a perthynas yr AA a'r carcharor yn wael, gan ei gwneud yn anodd asesu'r 
sefyllfa gyfan, neu ble roedd yr oediadau penodol yn digwydd. Fodd bynnag, roedd ein 
harchwiliadau achos a thrafodaethau gyda staff yn dangos bod plant yn cael eu cadw am 
gyfnodau hirach nag oedd angen, gan gynnwys dros nos, tra'n aros i AA gyrraedd. Roedd hyn 
yn ganlyniad gwael i'r plant hyn. 

6.27 Nid oedd y daflen arweiniad i helpu AAs ddeall eu swyddogaeth a'u cyfrifoldebau - yn 
arbennig o bwysig i aelodau o'r teulu nad oeddynt, efallai, wedi gweithredu fel hyn o'r blaen - 
yn cael ei rhoi iddynt fel mater o drefn, ac roedd rhai aelodau o staff y ddalfa ddim yn 
ymwybodol ohoni.  

6.28 Roedd ffocws da ar ofal plant yn y ddalfa, gyda chefnogaeth ar ffurf arweiniad i swyddogion. 
Gwelsom ryngweithio cadarnhaol rhwng staff y ddalfa a phlant. Roedd plant yn cael y 
flaenoriaeth adeg cofrestru, a'u cadw oddi wrth y carcharorion oedd yn oedolion lle roedd 
hynny'n bosibl. Roedd staff yn talu sylw dyledus i unrhyw bryderon ynghylch iechyd, a phob 
plentyn yn cael eu cyfeirio i'r ymarferydd gofal iechyd i'w asesu ac i ysbrydoli'r cynllun gofal. 
Nid oedd celloedd penodol i blant ond roedd rhingyll y ddalfa yn medru defnyddio'r celloedd 
agosaf at y desgiau cofrestru i gynnig sicrwydd pellach. 
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6.29 Er ei bod yn ymddangos bod y rhan fwyaf o adolygiadau'r ddalfa wedi eu gwneud mewn 
person, nid oedd yn glir o gofnodion y ddalfa a oedd rhywun wedi siarad gyda'r plentyn, neu 
a oedd anghenion gofal - megis ymarfer corff, cawodydd a darparu deunyddiau darllen - wedi 
eu bodloni. Nid oedd swyddog benywaidd yn cael ei haseinio i ofalu am anghenion lles 
merched, yn ôl gofynion Deddf Plant a Phobl Ifanc 1933 (gweler hefyd paragraff 5.6), ac nid 
oedd y staff y siaradom ni â hwy yn ymwybodol o'r gofyn hwn, er ei fod wedi ei atgyfnerthu 
hefyd yn nodiadau arweiniaid y llu ei hun ar blant a phobl ifanc yn nalfa'r heddlu. 

6.30 Roedd rhingyllod y ddalfa yn adnabod y pwysigrwydd o leihau'r amser roedd plant yn ei 
dreulio yn y ddalfa. Roeddynt yn hyderus ynghylch gwrthod cadw plant yn y ddalfa ac yn 
darparu enghreifftiau o hyn. Roedd arweiniad a hyfforddiant i gefnogi rhingyllod y ddalfa wrth 
chwilio am lety amgen i blant er mwyn osgoi eu cadw yn y ddalfa dros nos.  

6.31 Roedd monitro manwl gydag asiantaethau partner ym mhanel monitro ac adolygu Gwent ar 
gyfer achosion unigol o blant a gedwid yn y ddalfa dros nos, cyn ac ar ôl eu cyhuddo. Roedd y 
panel yn archwilio a oedd y gweithredu cywir wedi digwydd ymhob achos ac, yn benodol, a 
fyddai modd osgoi cadw yn y ddalfa dros nos, yn enwedig lle dylai'r awdudrod lleol fod wedi 
darparu llety amgen. Roedd trosolwg pellach gan y bwrdd diogelu plant lleol, y bwrdd 
strategaeth cyfiawnder troseddol a llywodraeth Cymru. Er hyn, nid oedd y llu fel mater o 
drefn yn monitro cyfanswm y plant oedd wedi eu cadw dros nos; felly ni fedrai ddangos 
effaith ei weithredu ac a oedd y niferoedd wedi lleihau. Er gwaethaf proses archwilio gadarn, 
a'r gofynion statudol ar awdurdodau lleol i drefnu llety amgen i blant sydd wedi eu cyhuddo a 
mechnïaeth wedi ei wrthod iddynt, roedd cyfran sylweddol o blant yn dal i gael eu cadw dros 
nos. 

6.32 Roedd data'r llu yn dangos, o'r 43 o blant oedd wedi eu cyhuddo a mechnïaeth wedi ei 
wrthod iddynt yn y flwyddyn hyd at 30 Mehefin 2017, gwnaed 30 cais am lety, ond pump yn 
unig a symudwyd i lety nad oedd yn ddiogel a dim un i lety diogel. Roedd protocolau gyda 
phartneriaid yr awdurdod lleol, gan gynnwys gweithdrefnau dwysâd pan nad oedd llety ar 
gael. Fodd bynnag, roedd y diffyg llety diogel ac anniogel yn golygu bod plant yn cael eu cadw 
yng nghelloedd yr heddlu dros nos; roedd hyn yn annerbyniol. (Gweler argymhelliad2.49.) 

Meysydd i'w gwella 

6.33 Dylai'r llu atgyfnerthu trefniadau diogelu yn y ddalfa trwy sicrhau bod yr holl 
atgyfeiriadau hanfodol wedi eu gwneud a bod pryderon am garcharorion yn cael 
eu trin yn ddigonol yn ystod ac wrth adael y ddalfa. 

6.34 Dylai'r llu'r fodloni'r gofynion cyfreithiol i aseinio swyddog benywaidd i fod yn 
gyfrifol am anghenion lles yr holl ferched a gedwir yn y ddalfa. 

6.35 Dylai'r llu wella'r canlyniadau i blant ac oedolion bregus trwy sicrhau cefnogaeth 
gynnar gan oedolion priodol, a ddylent fod ar gael bob amser, a dylai'r llu fonitro 
effeithiolrwydd ei drefniadau, ar sail cofnodi cywir yng nghofnodion y ddalfa. 

Rheoli gofal iechyd 

6.36 Roedd nyrsys y ddalfa a gyflogwyd yn uniongyrchol yn darparu un nyrs ar gyfer pob tîm shifft 
swyddogion yr heddlu. Bu'r gweithlu nyrsio yn brin o staff ond roedd nyrsys ar gael erbyn 
hyn, gyda recriwtio pellach i ddarparu dwy nyrs fesul shifft wedi ei gynllunio o fis Medi 2017. 
Llenwid bylchau yn y rota gan dair nyrs brofiadol, rheolaidd o'r asiantaeth; roeddynt yn 
teimlo'n rhan o'r tîm ac yn derbyn yr un hyfforddiant â'r staff rheolaidd. Roedd y brif nyrs yn 
darparu arweiniad gweithredol a chlinigol effeithiol ac roedd wedi gweithio shifftiau hefyd. 



Adran 6. Yn y gell yn y ddalfa, diogelu a gofal iechyd 

32  Ystafelloedd cadw heddlu Gwent  

Pan nad oedd nyrs reolaidd ar gael ar gyfer shifft, roedd swyddog meddygol fforensig (FME) o 
asiantaeth locum, weithiau, yn mynychu ar gyfer y shifft gyfan o 12 awr.  

6.37 Roedd ystod da o gyfarfodydd iechyd strategol roedd y llu yn eu mynychu, gan gynnwys 
bwrdd partneriaeth iechyd meddwl ac anawsterau dysgu, cyfarfodydd llywodraethiant a 
chyfarfodydd adolygu contract cyffuriau ac alcohol.  

6.38 Roedd nyrsys y ddalfa wedi eu lleoli bellach yn ystafell ddalfa Casnewydd Canolog ac ond yn 
mynd i Ystrad Mynach ar gyfnodau prysur iawn pan oedd ar agor fel adnodd gorlif. Roedd 
hyn wedi lleddfu'r pwysau ar nyrsys y ddalfa ac wedi lleihau cyfnodau aros.  

6.39 Roedd mynediad 24 awr ar y ffôn i wasanaethau cynghori FME; roedd hyn yn gadarnhaol. 
Roedd y llu hefyd yn gweithredu rota contract FME lleol wrth gefn a chanolfan atgyfeirio 
ymosodiadau rhywiol (SARC) ond roedd bylchau yn y ddau; roedd hyn yn arwain at ddiffyg 
cymorth meddygol i fynychu ystafelloedd y ddalfa os oedd angen. O bryd i'w gilydd roedd 
hyn wedi arwain at anfon carcharorion i ysbyty, neu os oedd angen asesiad SARC, i'r SARC 
ym Mryste.  

6.40 Nid oedd amseroedd a gytunwyd wedi eu cysylltu â blaenoriaethau fforensig neu glinigol, er 
bod effaith hyn wedi ei leddfu i raddau gan y nifer isel o ystafelloedd, arweiniad clinigol 
effeithiol a lefelau staff a oedd gan fwyaf yn briodol. Fodd bynnag, yn ein dadansoddiad o 
gofnodion y ddalfa, y cyfnod aros byrraf i weld aelod o staff gofal iechyd proffesiynol oedd 
tair munud a'r cyfnod hiraf yn 15 awr 42 munud; y cyfartaledd oedd tair awr 42 munud; 
roedd hyn yn rhy hir. 

6.41 Roedd staff newydd yn cwblhau cyflwyniad tridiau cynhwysfawr ac yn cael eu goruchwylio 
gan nyrs ddalfa brofiadol nes eu bod yn gymwys i ymgymryd â shifft ar eu pennau eu hunain. 
Roedd hyfforddiant da iawn a chyfleoedd datblygu proffesiynol ar gael i gynnal a gwella sgiliau 
clinigol nyrsys. Roedd systemau i fonitro cymwysterau gweithwyr iechyd proffesiynol a 
chadarnhau dilysrwydd. Roedd nyrsys y ddalfa yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth ac yn 
medru trafod problemau clinigol, ond nid oedd y goruchwylio o ran rheolaeth a goruchwylio 
clinigol wedi eu ffurfioli.  

6.42 Defnyddid system gwynion yr heddlu ar gyfer cwynion ynghylch gofal iechd ac nid oedd yn 
ddigon cyfrinachol. Fodd bynnag, roedd y gwersi a ddysgwyd o'r cwynion a digwyddiadau 
arwyddocaol wedi eu rhannu gyda'r tîm ac yn ysbrydoli trosglwyddo gwasanaeth. 

6.43 Roedd yn y ddau safle ystafelloedd meddygol glân, ac ystafelloedd ar wahân ar gyfer samplo 
fforensig, a oedd yn cydymffurfio â safonau atal heintiau. Fodd bynnag, nid oedd monitro 
tymheredd priodol ar gael yn yr oergelloedd meddygol yn y ddau safle ac nid oedd yn glir a 
oeddynt wedi eu gosod ar y tymheredd cywir ar gyfer storio meddyginaeth.  

6.44 Roedd holl nyrsys y ddalfa wedi derbyn hyfforddiant canolradd cynnal bywyd. Roedd staff y 
ddalfa yn derbyn hyfforddiant cynnal bywyd sylfaenol ac roedd ganddynt fynediad i 
ddiffibrilwyr allanol awtomataidd. Roedd offer argyfwng yn briodol ac yn gyfoes, ar wahân i 
un silindr ocsigen yng Nghasnewydd, ac roedd cynnwys un cit cymorth cyntaf yn Ystrad 
Mynach heb ei wirio'n ddiweddar. Roedd y llwybr archwilio i gadarnhau a oedd offer yn cael 
ei wirio fel mater o drefn a'i gynnal yn annigonol.  

Meysydd i'w gwella 

6.45 Dylai gweithwyr iechyd proffesiynol weld carcharorion yn gyson oddi mewn i 
derfynau amser a gytunwyd ac sydd wedi eu cysylltu gyda blaenoriaethau 
fforensig a chlinigol.  
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6.46 Dylai carcharorion fedru cwyno am wasanaethau iechyd trwy system gwynion 
gyfrinachol sydd wedi ei hysbysebu'n dda. 

6.47 Dylai gwirio a chynnal offer argyfwng ac oergelloedd meddyginiaeth gael eu 
dogfennu'n llawn a'u harchwilio'n rheolaidd.  

Gofal am gleifion  

6.48 Roedd rhingyll y ddalfa yn cyfeirio carcharorion at nyrsys y ddalfa ar sail angen neu ar gais y 
carcharorion. Roedd nyrsys y ddalfa yn derbyn trosglwyddiad electronig wrth gyd-weithiwr 
nyrsio ar ddechrau pob shifft ac yn mynychu trosglwyddiad y llu. Roeddynt hefyd yn 
dosbarthu carcharorion yn y gell ddal ac yn eu blaenoriaethu ar sail angen clinigol a 
bregusder, gan gynnwys plant; roedd hyn yn gadarnhaol.  

6.49 Roedd yr ymgyngoriadau welsom ni yn broffesiynol a gofalgar. Roedd y drws wedi ei gau, yn 
dibynnu ar asesiad risg. Roedd gwasanaethau cyfieithu proffesiynol dros y ffôn ar gael i 
garcharorion na fedrent siarad Saesneg, pan oedd eu hangen. Roedd asesiadau clinigol yn cael 
eu hysgrifennu â llaw ac roedd y rhai roeddem ni wedi eu harchwilio o safon dda ac wedi eu 
storio'n briodol. Cofnodwyd gwybodaeth berthnasol ar gofnod y ddalfa. 

6.50 Roedd modd i garcharorion yn y ddalfa barhau gyda meddyginiaeth oedd wedi ei ragnodi, gan 
gynnwys therapi amnewid opiadau, ac roedd yr heddlu yn ceisio casglu meddyginiaeth a 
ragnodwyd o gartrefi'r carcharorion, Meddygon Teulu a fferyllfeydd cymunedol. Roedd 
rhyddhad symptomaidd yn cael ei ddarparu ar gyfer carcharorion oedd yn ceisio cilio oddi 
wrth gyffuriau neu alcohol lle roedd hyn wedi ei nodi'n glinigol.  

6.51 Roedd stoc meddyginiaeth safonedig wedi ei drefnu'n dda, ei wirio'n rheolaidd, oddi mewn 
i'w ddyddiad dod i derfyn ac yn cael ei storio'n ddiogel. Roedd diogelwch yr allweddi yn 
briodol ar gyfer y cypyrddau meddyginiaeth yn yr ystafelloedd clinigol yn y ddau safle. Fodd 
bynnag, roedd y cwpwrdd meddyginiaeth y medrai swyddogion ei ddefnyddio i gael hyd i beth 
stoc meddyginiaeth yn Ystrad Mynach hefyd yn cynnwys potel o methadone y tu hwnt i'w 
ddyddiad gorau a ddygwyd i mewn gan garcharor; roedd y botel yn aros i gael ei gwaredu. 
Roedd yr allweddi ar gael yn hawdd yn y drws ac yn cael eu storio mewn cwpwrdd allweddi 
agored; roedd hyn yn brin o'r diogelwch priodol ar gyfer cyffur a reolwyd.  

6.52 Roedd cyflwyno ystod cynhwysfawr o gyfarwyddiadau gr�p cleifion yn cefnogi nyrsys y 
ddalfa i ddarparu meddygniaeth yn gyflym i garcharorion heb orfod cysylltu â FME ar gyfer 
ambell feddyginiaeth. Roedd mynediad gan garcharorion i therapi amnewid nicotîn hefyd. 

Maes ar gyfer gwelliant  

6.53 Dylid storio meddyginiaeth sydd i'w waredu ar wahân i feddyginiaeth stoc a 
gyda'r mesurau diogelwch priodol. 

Camddefnyddio sylweddau 

6.54 Roedd Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDA) wedi eu comisynu gan fwrdd 
cynllunio camddefnyddio sylweddau yr ardal ers Ebrill 2015 i ddarparu gwasanaeth cyffuriau, 
alcohol a gwasanaeth cefnogi teuluoedd intregredig ar draws Gwent, yn cynnwys oddi mewn 
i'r sector cyfiawnder troseddol. Darparwyd hwn gan gonsortiwm o dri sefydliad - 
Kaleidoscope, Drugaid and G4S.  
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6.55 Roedd Gwasanaeth Adfer ac Ymyriad Integredig Gwent (IRIS) yn darparu tîm ymroddedig i 
weithio ochr-yn-ochr ag asiantaethau cyfiawnder troseddol. Roedd gweithiwr cyfeirio 
restiadau yn mynychu ystafelloedd y ddalfa yn ddyddiol, gan gynnwys ar benwythnosau a 
gwyliau banc, ac yn ymweld â llysoedd lleol. Roeddynt yn cynnig asesiadau, gwaith ymyriad 
byrhoedlog, gwybodaeth, arwyddbyst a gwasanaethau atgyfeirio i wasanaethau oedd yn 
darparu triniaeth glinigol, cefnogaeth seicogymdeithasol a gwasanaethau cyfrinachol eraill yn y 
gymuned. Roedd plant yn derbyn arwyddbyst neu'n cael eu cyfeirio'n uniongyrchol at 
wasanaethau addas ar gyfer eu hoedran.  

6.56 Y tu allan i oriau, roedd yr heddlu yn derbyn caniatâd y carcharorion i'w cyfeirio i'r 
gwasanaeth a byddid yn eu gweld y diwrnod canlynol neu eu dilyn fyny yn y gymuned os 
oeddynt wedi eu rhyddhau cyn i rywun eu gweld. Cofnodwyd gwybodaeth berthnasol ar 
gofnodion y ddalfa ac roedd gan staff GDAS fynediad i gofnodion cymunedol. 

6.57 Roedd gwasanaethau lleihau niwed wedi gwella ers yr arolygiad blaenorol gyda gweithredu 
gwasanaeth cyfnewid nodwyddau yn ystafelloedd dalfa Casnewydd a chyngor ar chwistrellu 
mwy diogel; roedd hyn yn gadarnhaol. At hyn, roedd nyrsys y ddalfa a staff GDAS ac IRIS 
wedi gweithio gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddatblygu citiau naloxone (cyffur sydd yn 
gwrthdroi gorddos opiadau) a hyfforddiant ymwybyddiaeth o orddos i garcharorion yn gadael 
y ddalfa. Cafodd y cit cyntaf ei drosglwyddo yng Ngwent ym mis Mehefin 2016 a dyma'r 
cyntaf i'w ddarparu o'r ddalfa yng Nghymru a Lloegr. Rhwng Mehefin 2016 a diwedd Mawrth 
2017, roedd 50 cit wedi eu dosbarthu i garcharorion. Er bod hyn yn glodwiw, nid oedd y 
citiau yn cael eu rhoi bob amser i'r rhai oedd eu hangen (gweler paragraff7.2). 

Iechyd meddwl 

6.58 Roedd partneriaethau strategol da rhwng yr heddlu a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, 
oedd yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl. Roedd cytundeb gofal argyfwng ar gael a'i 
weithrediad yn cael ei fonitro gan y partïon perthnasol. Roedd staff heddlu'r ddalfa yn derbyn 
hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl.  

6.59 Roedd y tîm cyswllt cyfiawnder troseddol lleoledig yn llys ynadon Casnewydd yn darparu 
cyngor iechyd meddwl rhwng 9am a 5pm yn ystod yr wythnos ac yn mynd i'r ddalfa os oedd 
angen. Roedd nyrsys y ddalfa yn cysylltu â staff iechyd meddwl yn ysbyty Sant Cadog yng 
Nghaerllion, Casnewydd, a thimoedd cymunedol a fedrai gael mynediad i wybodaeth am y 
carcharor os oeddynt yn wybyddus i'r gwasanaethau iechyd meddwl. Nid oedd gan yr heddlu 
ddata ar y nifer o garcharorion a restiwyd ac a gyfeiriwyd am asesiad Deddf Iechyd Meddwl 
na chyfartaledd y cyfnod aros. Fodd bynnag, roedd staff y ddalfa yn adrodd bod y cyfnodau 
aros ar y cyfan yn rhesymol, gydag ambell eithriad.  

6.60 Roedd y llu wedi penderfynu peidio â chofnodi data ar y defnydd o adran 136 y Ddeddf 
Iechyd Meddwl 14 lle cawsai'r person ei gludo yn uniongyrchol i le diogel ar sail iechyd 
(HBPOS) yn Ysbyty Sant Cadog neu D&A. Cafodd y penderfyniad hwn ei ddiddymu yn 
ddiweddar, a rhwng mis Ebrill a diwedd mis Mehefin 2017 bu 68 carchariad a gofnodwyd dan 
adran 136 - 50 (75%) yn HBPOS, dau (3%) yn D&A a 15 (22%) yng ngorsaf ganolog heddlu 
Casnewydd. Defnyddid ystafelloedd y ddalfa yn rhy aml fel lle diogel dan adran 136, er 
gwaethaf ymdrechion gan y llu i leihau hyn. Roedd rhai cofnodion y ddalfa wedi nodi bod staff 
iechyd yn yr HBPOS wedi rhoi prawf anadl i unigolion ac yn gwrthod eu derbyn os oeddynt 
'dros y terfyn'. Dywedwyd wrthym bod yr arfer hwn wedi terfynu yn ddiweddar.  

                                                                                                                                                      
14 Mae adran 136 Deddf Iechyd Meddwl 1983 yn galluogi heddwas i symud rhywun o le cyhoeddus a'u dwyn i le diogel - er 

enghraifft, swyddfa'r heddlu. Mae hefyd yn datgan yn glir mai'r pwrpas y dwyn i le diogel yw galluogi'r person i gael ei 
archwilio gan feddyg a'i gyfweld gan Ymarferydd Iechyd Meddwl cydnabyddedig, ac ar gyfer gwneud unrhyw drefniadau 
hanfodol ar gyfer triniaeth neu ofal. 
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6.61 Roedd ymarferydd iechyd meddwl penodol ym mhencadlys y llu; roedd yn gweithio ochr-yn-
ochr â staff yn yr ystafell reoli. Roedd hyn yn fenter arbennig o dda i sicrhau bod pobl fregus 
â phroblemau iechyd meddwl yn cael y gofal priodol. Roedd y cynllun peilot hwn yn 
llwyddiannus ac yn cael ei ymestyn fel bod ymarferydd iechyd meddwl ar bob shifft, ac 
arweinydd tîm.  

6.62 Nid oedd y weithdrefn aml-asiantaeth yn y llu ar gyfer adrannau 135 ac 136 y Ddeddf Iechyd 
Meddwl yn gyfredol (bu'n ddi-rym ers mis Hydref 2010) ac roedd angen ei ddiweddaru. 

Meysydd i'w gwella 

6.63 Dylai'r llu fonitro'r nifer o garcharorion a restiwyd ac a gyfeiriwyd am asesiad 
Deddf Iechyd Meddwl, a'r cyfnod ymateb, er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd y 
ddarpariaeth gofal a lles y carcharorion. 

6.64  Dylai ond cadw pobl a gedwid dan adran 136 y Ddeddf Iechyd Meddwl yn nalfa'r 
heddlu fel lle diogel mewn amgylchiadau eithriadol, a dylid diweddaru'r 
weithdrefn amlasiantaethol. 

Arfer da 

6.65 Roedd presenoldeb ymarferydd iechyd meddwl ym mhencadlys y llu oedd yn gweithio ochr-yn-ochr â 
staff yn yr ystafell reoli yn sicrhau bod pobl fregus â phroblemau iechyd meddwl yn derbyn y gofal 
priodol. 
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Section 7. Rhyddhau a throsglwyddo o'r 
ddalfa 

Canlyniadau disgwyliedig:  
Asesiadau risg cyn-rhyddhau sydd yn adlewyrchu pob risg a adnabuwyd yn ystod cyfnod 
y carcharor yn y ddalfa. Bod carcharorion yn cael cynnig a'u darparu â chyngor, 
gwybodaeth ac atgyfeiriad at asiantaethau eraill yn ôl yr angen i gefnogi eu diogelwch 
a'u lles wedi iddynt gael eu rhyddhau.  Bod carcharorion yn ymddangos yn brydlon yn y 
llys naill ai mewn person neu drwy fideo. 

Asesiad cyn-rhyddhau 

7.1 Yn ein harchwiliadau achosion a'n dadansoddiad o gofnodion y ddalfa, roedd cofnodi'r 
asesiadau risg cyn-rhyddhau yn wael yn gyffredinol. Er bod templed cynhwysfawr ar system 
TG NICHE y llu, gan amlaf roedd cofnodion yn cynnwys ond ychydig o arwyddion bod 
risgiau yn cael sylw fel mater o drefn. Yn aml roedd yn aneglur sut oedd carcharorion i 
gyrraedd adref. Fodd bynnag, ac er gwaethaf eithriad nodedig a welwyd ar y TCC, roedd ein 
harsylwadau wedi awgrymu bod y gwaith a wnaed yn well, yn gyffredinol, na'r hyn a 
gofnodwyd.  

7.2 Roedd rhingyllod y ddalfa yn canolbwyntio'n gywir ar sicrhau rhyddhau diogel i garcharorion, 
ac roeddynt yn ymwybodol o'r troseddau penodol a'r amgylchiadau oedd yn eu gwneud yn 
fwy agored i risg wrth iddynt gael eu rhyddhau. Yn gyffredinol roedd carcharorion oedd yn 
wynebu risg o hunanladdiad neu hunan-niweidio neu'r rhai hynny oedd ynghlwm ag achosion 
o droseddau rhyw yn derbyn cefnogaeth ychwanegol gan weithwyr iechyd proffesiynol cyn 
eu rhyddhau. Roedd gwasanaeth cyfnewid nodwyddau a naloxone (i wyrdroi gorddos 
opiadau) ar gael i garcharorion â phroblemau sylweddau a nodwyd (gweler paragraff 6.57), 
ond ni roddwyd y rhain fel mater o drefn i bob carcharor a fedrai fod wedi cael budd o'u 
derbyn. Gofynwyd i'r carcharorion i gyd am eu dull o gyrraedd adref, ond nid oedd arian mân 
na gwarantau teithio i'w cynorthwyo. Roedd swyddogion yn mynd â llawer o garcharorion 
adref, yn enwedig os oeddynt yn fregus; roedd hyn yn gadarnhaol. 

7.3 Roedd gan y llu daflen gefnogaeth gyffredinol gyda rhestrau o rifau ffôn defnyddiol, ond nid 
oedd hon yn cael ei rhoi fel mater o drefn i'r carcharorion i gyd wrth eu rhyddhau.  

Maes ar gyfer gwelliant  

7.4 Dylai trefniadau ar gyfer rhyddhau carcharorion yn ddiogel gael eu cofnodi'n 
gywir a dylid sicrhau mynd i'r afael â phob risg. 

Llysoedd 

7.5 Dywedodd staff y ddalfa wrthym bod y llys ynadon lleol gan amlaf yn derbyn carcharorion 
hyd at 2pm; roedd hyn yn gadarnhaol; ac roedd sawl enghraifft lle roedd carcharorion wedi 
cael eu derbyn yn hwyrach na hyn. Ni ddaethom ar draws unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod 
carcharorion yn cael eu cadw'n hirach nag oedd angen yn y ddalfa am nad oeddynt wedi eu 
derbyn gan y llys cyntaf oedd ar gael. 
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7.6 Roedd yr wybodaeth yn y cofnodion hebrwng person (PERs) a archwiliwyd yn amrywiol. 
Roedd llawer ddim yn cynnwys gwybodaeth benodol i ganiatáu rheolaeth risg gyfredol 
effeithiol. Nid oedd y risgiau bob amser yn cael eu hegluro ar lafar i'r swyddogion hebrwng a 
gwelsom un achos lle nad oedd y swyddogion wedi adolygu'r PER cyn iddynt ddwyn y 
carcharor i'r llys. 

Maes ar gyfer gwelliant  

7.7 Dylai cofnodion hebrwng person gynnwys yr holl wybodaeth benodol ynghylch y 
risgiau sy'n wybyddus am y carcharor. 
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Section 8. Crynodeb o feysydd sy'n peri 
pryder, argymhellion a meysydd lle gellir 
gwella  

Meysydd pryder ac argymhellion  

8.1 Testun pryder: Roedd llywodraethu a throsolwg o'r defnydd o rym yn y ddalfa yn 
annigonol. Roedd data yn gyfyngedig ac annibynadwy, gyda diffyg gwybodaeth i ddangos bod 
grym, o gael ei ddefnyddio, wedi ei gyfianwhau ac yn gymesur.  
 
Argymhelliad:Dylai'r llu gymryd camau, ar unwaith, i sicrhau ei hun, ac eraill, bod yr holl 
rym a ddefnyddir wrth gadw carcharorion wedi ei graffu'n fanwl, a bod pob enghraifft o'r 
defnydd o rym wedi ei gyfiawnhau ac yn gymesur. (2.46) 

8.2 Testun pryder:Ar y cyfan roedd ansawdd cofnodion y ddalfa yn wael. Roedd gor-
ddibyniaeth ar sgriptiau safonol gydag ychydig o naratif ychwanegol i gyfiawnhau 
penderfyniadau a gweithrediadau, ac ni fedrai'r llu ddangos y lefel o ofal a ddarparwyd ar 
gyfer carcharorion. 
 
Argymhelliad: Dylai'r llu sicrhau bod holl gofnodion y ddalfa yn gywir ac wedi eu cwblhau i 
safon dda, a bod hyn yn cael ei gadarnhau trwy brosesau sicrwydd ansawdd. (2.47) 

8.3 Testun pryder:Roedd llawer o weithdrefnau ac ymarferion nad oeddynt yn cydymffurfio â 
PACE neu cod C y codau ymarfer. 
 
Argymhelliad: Dylai'r llu sicrhau bod holl brosesau'r ddalfa yn cydymffurfio â cod C PACE. 
Yn benodol, rhaid i'r llu fynd ati ar unwaith i sicrhau bod yr holl garcharorion yn cael 
hysbysiadau sydd yn nodi eu hawliau a breintiau (cod C adran 3.2 a (i) (ii)). (2.48) 

8.4 Testun pryder: Roedd plant oedd wedi eu cyhuddo a mechnïaeth wedi ei wrthod iddynt yn 
parhau i gael eu cadw yn y ddalfa dros nos gydag ond ychydig iawn yn cael eu symud i lety 
amgen, er gwaethaf monitro cadarn. 
 
Argymhelliad:Dylai'r llu gryfhau ei waith ar y cyd â phartneriaid yn yr awdurdod lleol i 
sicrhau bod plant oedd wedi eu cyhuddo a mechnïaeth wedi ei wrthod iddynt yn cael eu 
symud i lety amgen ac nid eu cadw yn y ddalfa dros nos. (2.49) 

Meysydd i'w gwella 

Cyn y ddlafa: y pwynt cyswllt cyntaf 

8.5 Dylid datblygu a chyhoeddi trefniadau ar gyfer cludo carcharorion mewn cadeiriau 
olwyn.(4.8) 
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Yn y ddalfa: cofrestru, anghenion unigol a hawliau cyfreithiol 

8.6 Dylai desgiau cofrestru ganiatáu cyfathrebu effeithiol a phreifat rhwng staff y ddalfa a 
charcharorion. (5.9, ailadrodd argymhelliad 4.10) 

8.7 Dylid cadw dillad carcharorion mewn lle storfa ddiogel wedi ei phennu. (5.10) 

8.8 Dylid neilltuo swyddog benywaidd i garcharorion benywaidd, gan gynnwys merched, yn ystod 
eu cyfnod yn y ddalfa. (5.11) 

8.9 Dylid trefnu yn briodol ar gyfer carcharorion ag anableddu yn y ddau safle. (5.12) 

8.10 Dylid storio arteffactau crefyddol yn daclus ac yn barchus, a dylai staff fedru eu lleoli. (5.13) 

8.11 Dylid cael ffonau dwy set-law ym mhob safle er mwyn hwyluso cyfieithu dros y ffôn. (5.17) 

8.12 Dylai staff y ddalfa fod yn ymwybodol o leoliad y dolenni clywed a chael hyfforddiant ar sut 
i'w defnyddio. (5.18) 

8.13 Dylid cadw bob amser at lefelau arsylwi a ddynodwyd. (5.24) 

8.14 Dylid ond tynnu dillad carcharor, gan gynnwys cortynnau a chareiau, ar sail asesiad risg 
unigol. (5.25) 

8.15 Dylai Heddlu Gwent fonitro amseroedd cadw yn gywir er mwyn sicrhau eu bod yn delio 
gyda charcharorion mor fuan â phosibl ac yna eu rhyddhau pan na fydd yr angen i'w cadw yn 
y ddalfa yn gymwys bellach. (5.34) 

8.16 Dylai rhingyllod y ddalfa ddefnyddio prawf cod G PACE yn rymus i sicrhau bod swyddogion 
sydd yn restio yn darparu esboniadau cyflawn a chlir i gyfiawnhau'r restiad er mwyn egluro'r 
penderfyniad i awdurdodi'r carcharu. (5.35) 

8.17 Dylai taflenni yn amlinellu hawliau a breintiau y rhai yn y ddalfa fod yn ddarllenadwy a 
chynnwys yr holl wybodaeth berthnasol. (5.36) 

8.18 Dylid sicrhau digon o breifatrwydd i'r rhai yn y ddalfa fedru siarad â'u cynghorwyr cyfreithiol 
ar y ffôn. (5.37) 

8.19 Lle mae adolygiadau'r ddalfa yn digwydd pan fo carcharorion yn cysgu, dylent gael gwybod am 
yr adolygiad mor fuan ag yw'n ymarferol, a dylid nodi hyn ar gofnod y ddalfa. (5.41) 

8.20 Dylid monitro yn gadarn ymchwiliadau ar gyfer carcharorion a ryddheir tra'n cael eu 
hymchwilio er mwyn sicrhau nad oes oedi diangen a bod achosion yn cael eu trin mor gyflym 
â phosibl.(5.44) 

8.21 Dylid cofnodi pob cwyn gan garcharorion tra eu bod yn y ddalfa a'u harchwilio.(5.47) 

Yn y gell yn y ddalfa, diogelu a gofal iechyd 

8.22 Dylai'r holl hyfforddwyr diogelwch gweithredu gael hyfforddiant diweddaru rheolaidd i 
sicrhau eu galluoedd proffesiynol parhaol ac achrediad mewn darparu hyfforddiant diogelwch 
gweithredu.(6.11) 
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8.23 Dylai pob carcharor a gedwir yn y ddalfa dros nos gael cynnig cawod. (6.18, ailadrodd 
argymhelliad 4.48) 

8.24 Dylid hwyluso ymweliadau gan aelodau o'r teulu i blant a charcharorion bregus. (6.19) 

8.25 Dylai pob carcharor gael dillad amnewid addas ar bob achlysur pan dynnir eu dillad eu hunain. 
(6.20) 

8.26 Dylai pob carcharor gael mynediad hawdd i bethau ymolchi, adnoddau golchi dwylo a phapur 
t� bach, ynghyd ag ystod addas o ddeunyddiau darllen. (6.21) 

8.27 Dylai'r llu atgyfnerthu trefniadau diogelu yn y ddalfa trwy sicrhau bod yr holl atgyfeiriadau 
hanfodol wedi eu gwneud a bod pryderon am garcharorion yn cael eu trin yn ddigonol yn 
ystod eu cyfnod ac wrth adael y ddalfa. (6.33) 

8.28 Dylai'r llu'r fodloni'r gofynion cyfreithiol i aseinio swyddog benywaidd i fod yn gyfrifol am 
anghenion lles yr holl ferched a gedwir yn y ddalfa. (6.34) 

8.29 Dylai'r llu wella'r canlyniadau i blant ac oedolion bregus trwy sicrhau cefnogaeth gynnar gan 
oedolion priodol, a ddylent fod ar gael bob amser, a dylai'r llu fonitro effeithiolrwydd ei 
drefniadau, ar sail cofnodi cywir yng nghofnodion y ddalfa. (6.35) 

8.30 Dylai gweithwyr iechyd proffesiynol weld carcharorion yn gyson oddi mewn i derfynau amser 
a gytunwyd ac sydd wedi eu cysylltu â blaenoriaethau fforensig a chlinigol. (6.45) 

8.31 Dylai carcharorion fedru cwyno am wasanaethau iechyd trwy system gwynion gyfrinachol 
sydd wedi ei hysbysebu'n dda. (6.46) 

8.32 Dylai gwirio a chynnal offer argyfwng ac oergelloedd meddyginiaeth gael eu dogfennu'n llawn 
a'u harchwilio'n rheolaidd. (6.47) 

8.33 Dylid storio meddyginiaeth sydd i'w waredu ar wahân i'r feddyginiaeth stoc a chyda'r 
mesurau diogelwch priodol.(6.53) 

8.34 Dylai'r llu fontiro'r nifer o garcharorion a restiwyd ac a gyfeiriwyd am asesiad Deddf Iechyd 
Meddwl, a'r cyfnod ymateb, er mwyn gwerthuso effeithiolrwydd y ddarpariaeth ynghylch 
gofal a lles y carcharorion. (6.63) 

8.35 Dylai pobl a gedwir dan adran 136 y Ddeddf Iechyd Meddwl ond gael eu cadw yn nalfa'r 
heddlu fel lle diogel mewn amgylchiadau eithriadol, a dylid diweddaru'r weithdrefn 
amlasiantaethol. (6.64) 

Rhyddhau a throsglwyddo o'r ddalfa 

8.36 Dylai trefniadau ar gyfer rhyddhau carcharorion yn ddiogel gael eu cofnodi'n gywir a dylid 
sicrhau mynd i'r afael â phob risg.(7.4) 

8.37 Dylai cofnodion hebrwng person gynnwys yr holl wybodaeth benodol ynghylch y risgiau sy'n 
wybyddus am y carcharor.(7.7) 
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Arfer da 

8.38 Roedd presenoldeb ymarferydd iechyd meddwl ym mhencadlys y llu oedd yn gweithio ochr-
yn-ochr â staff yn yr ystafell reoli yn sicrhau bod pobl fregus â phroblemau iechyd meddwl 
neu mewn argyfwng yn derbyn y gofal priodol. (6.65) 
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Section 9. Atodiadau 

Atodiad 1: Tîm archwilio 

 
Ian Macfadyen    Arweinydd tîm ACEM 
Maneer Afsar    Arweinydd tîm ACEM - arsylwydd 
Fionnuala Gordon    Arolygydd ACEM 
Kellie Reeve    Arolygydd ACEM 
Norma Collicott   Arweinydd arolygyddion HMICFRS 
Patricia Nixon    Swyddog arolygu HMICFRS 
Vijay Singh    Swyddog arolygyu HMICFRS 
Maureen Jamieson   Arolygydd gwasanaethau iechyd ACEM 
Anna Fenton    Ymchwilydd ACEM 
Joe Simmonds    Ymchwilydd ACEM 
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Atodiad II: Cynnydd ar argymhellion o'r adroddiad 
diwethaf 
I ddilyn ceir crynodeb o'r prif ganfyddiadau o'r adroddiad diwethaf a rhestr o'r holl argymhellion a 
wnaed. Mae'r rhifau cyfeirio ar ddiwedd pob argymhelliad yn cyfeirio at leoliad y paragraff yn yr 
adroddiad blaenorol. Os yw argymhelliad wedi ei ailadrodd yn y prif adroddiad, mae'r rhif paragraff 
newydd wedi ei nodi hefyd.  

Strategaeth 

Mae ffocws strategol ar ddalfa sydd yn gyrru datblygiad a chymhwyso polisïau a 
gweithdrefnau penodol i'r ddalfa er mwyn diogelu lles y carcharorion. 

Argymhelliad 
Dylai'r llu groesgyfeirio samplau ar hap o gofnodion dalfa yn erbyn gwiriadau TCC a monitro 
trosglwyddo fel rhan o'r drefn sicrwydd ansawdd. (3.17)   
Cyflawnwyd yn rhannol 

Triniaeth ac amodau 

Cedwir y carcharorion mewn amgylchedd glân a gweddaidd lle gwarchodir eu 
diogelwch a lle bodlonir eu hanghenion niferus ac amrywiol. 

Y prif argymhelliad  
Dylai asesiadau risg cyn-rhyddhau ystyried pob risg a adnabuwyd a dylai'r staff gymryd y camau 
priodol i reoli a lleihau'r risgiau. (2.24)   
Heb eu cyflawni 

Argymhellion  
Dylai desgiau cofrestru ganiatáu cyfathrebu effeithiol a phreifat rhwng staff y ddalfa a charcharorion. 
(4.10)  
Heb eu cyflawni (wedi eu hailadrodd fel maes ar gyfer gwelliant 5.9) 
 
Dylai trosglwyddiadau fod yn gynhwysfawr a dylai swyddogion y ddalfa a swyddogion heddlu'r ddalfa 
fod yno. (4.22)  
Cyflawnwyd 
 
Dylai Heddlu Gwent goladu'r defnydd o ddata'r llu yn unol â pholisi Cymdeithas Prif Swyddogion yr 
Heddlu ac arweiniad Asiantaeth Genedlaethol Gwella Plismona. (4.29)  
Heb eu cyflawni 
 
Dylai staff y ddalfa sicrhau nad yw staff heblaw am staff y carchar yn ymweld â charcharorion yn eu 
celloedd heb arolygiaeth. (4.37)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai pob carcharor a gedwir yn y ddalfa dros nos gael cynnig cawod. (4.48)  
Heb eu cyflawni (wedi eu hailadrodd fel maes ar gyfer gwelliant 6.18) 
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Dylid rhoi dillad amnewid i garcharorion eu gwisgo yn hytrach na siwtiau papur pan fyddir yn tynnu 
eu dillad. (4.49) 
Heb eu cyflawni 

Hawliau unigolion  

Rhoddir gwybod i garcharorion eu hawliau unigol a medrant arfer yr hawliau 
hynny yn rhydd tra yn y ddalfa. 

Mater genedlaethol 
Dylai oedolion priodol fod ar gael bob amser heb oedi gormodol i gefnogi glasoed 17 oed yn y ddalfa, 
cyhyd â bod cydsyniad ar sail penderfyniad cytbwys wedi ei roi. (2.25)   
Heb eu cyflawni 

Argymhellion  
Dylai Heddlu Gwent ddatblygu ymhellach a hyrwyddo ymagweddau amgen i'r ddalfa a dylai 
swyddogion y ddalfa sicrhau bod y 'prawf rheidrwydd' ar gyfer restio yn cael ei ddefnyddio'n gywir. 
(5.8)  
Heb eu cyflawni 
 
Dylai Heddlu Gwent ymwneud â'r awdurdod lleol i sicrhau darparu gwelyau diogel i bobl ifanc sydd 
wedi eu cyhuddo ond nad ydynt wedi cael mechnïaeth i ymddangos yn y llys. (5.9)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylid darparu set law dwy-ffordd i hwyluso cyfieithu. (5.10)  
Cyflawnwyd yn rhannol 
 
Dylai'r llu gysylltu gyda rheolwyr y llys i sicrhau bod amseroedd torri yn briodol o hyblyg. (5.20)  
Cyflawnwyd 

Gofal iechyd 

Mae gan garcharorion fynediad i ymarferwyr gofal iechyd cymwys sydd yn 
bodloni eu hanghenion iechyd corfforol, eu hiechyd meddwl a'u defnydd o 
sylweddau mewn pryd. 

Y prif argymhelliad  
Dylai archwiliwr meddygol fforensig fod ar gael bob amser; dylai sicrhau bod yr arfer rhagnodi cywir 
yn cael ei ddilyn. (2.23)   
Cyflawnwyd 

Argymhellion  
Os nad yw gweithiwr iechyd proffesiynol ar gael ar unrhyw adeg i fynychu'r ddalfa, dylid nodi hyn fel 
digwyddiad 'methiant agos', yn unol â pholisi'r llu. (6.7)   
Cyflawnwyd 
 
Dylai trefniadau rheoli clinigol gynnwys yr holl weithwyr iechyd proffesiynol. (6.8)  
Cyflawnwyd 
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Dylid storio'r holl gofnodion clinigol yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data ac arweiniad Caldicott. (6.16)  
Cyflawnwyd 
 
Dylid darparu'r holl feddyginiaeth yn unol â chyfarwyddyd gr�p cleifion neu ragnodyn sydd yn 
bodloni safonau cyrff proffesiynol. (6.17)  
Cyflawnwyd 
 
Dylai carcharorion fedru parhau gydag unrhyw gwrs o feddyginiaeth a ragnodwyd tra yn y ddalfa. 
(6.18)  
Cyflawnwyd 
 
Dylai'r holl garcharorion gael cynnig gwasnaethau gweithiwr cyffuriau/alcohol. (6.23)  
Cyflawnwyd 
 
Ni ddylid defnyddio dalfeydd yr heddlu fel lle diogel ar gyfer asesiadau adran 136 y Ddeddf Iechyd 
Meddwl. (6.31)  
Heb eu cyflawni 
 
Dylai holl swyddogion yr heddlu dderbyn hyfforddiant diweddaru rheolaidd ar faterion iechyd 
meddwl. (6.32)  
Cyflawnwyd 
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